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NIEKOĽKO POZNÁMOK K ČINNOSTI RÍMSKYCH PRÁVNIKOV
- IUS RESPONDENDI
Ján Havrilčák
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku poukazuje na vybrané aspekty viažuce sa k činnosti respondere rímskych právnikov.
Príspevok je z obsahového hľadiska možné členiť na tri časti. Kým v prvej časti sa autor zaoberá všeobecnými otázkami,
v druhej časti sa zameriava na teóriu Guglielma Ferrera, ktorý poukazuje na sociologické aspekty ius respondendi.
V tretej časti príspevku autor konfrontuje Ferrerove názory s názormi iných romanistov.
Kľúčové slová: respondere, ius respondendi, Labeo, Capito, Augustus
Abstract: Author in the paper presents selected aspects pertaining to the activity of Roman lawyers- respondere. The
paper from the content point of view can be divided into three parts. While the first part the author deals with general
issues, in the second part focuses on the theory of Guglielmo Ferrero, who points to the sociological aspects of ius
respondendi. In the third part of the paper the author confronts the views of Ferrero with the views of other romanists.
Key words: respondere, ius respondendi, Labeo, Capito, Augustus
Pod pojmom jurisprudencia je v slovníku cudzích slov uvedené, že jurisprudencia je právna veda, právnictvo1.
V odborných i neodborných kruhoch, existujú mnohé definície jurisprudencie. Jednou z mnohých môže byť chápanie
jurisprudencie ako vedeckého skúmania práva a to jednak ako špecifického normatívneho systému, t. j. ako súboru
právnych noriem, jednak ako takého, t. j. jeho pôvodu, formy a podstaty. Právo v tomto druhom zmysle, skúma teória
práva. Právna veda je súčasťou predmetu právnej filozofie. Avšak pojem jurisprudencia bol v rímskom práve chápaný
rozdielne ako v súčasnosti. Jurisprudencia v rímskom práve zahŕňa nielen vedecké skúmanie práva, ale a to najmä
špecifickú činnosť právnikov pri skúmaní a tvorbe práva. Rímske právo nie je vysoko cenené univerzálnosťou svojich
noriem (keďže vytvorenie dokonalej právnej normy, dokonalého právneho predpisu je čistá utópia) , ale práve ich
aplikovateľnosťou na široký okruh prípadov. Celkový charakter rímskeho práva je odlišný od charakteru moderných
právnych systémov vďaka jeho kauzistickej povahe. Právne normy neboli konštruované všeobecne, ale s akcentom na
konkrétny prípad.
Rímsku jurisprudenciu môžeme tradične deliť na 2 vývojové obdobia, a to na staršiu pontifikálnu (kňažskú,
náboženskú) jurisprudenciu a laickú jurisprudenciu. V najstarších dobách bolo právo a jeho výklad výhradnou oblasť
náboženských duchovných. Postupným vývojom rímskej spoločnosti vyvstala potreba zrušiť tento monopol. Toto
exkluzívne oprávnenie pontifikov súviselo s ich obrovským spoločenským vplyvom a tradičným delením rímskeho
obyvateľstva na dve hlavné skupiny, patricijov a plebejcov. Keďže pontifikmi sa mohli stať iba patricijovia, aj spôsobom
ovládania monopolu na právne vedomosti si upevňovali svoje postavenie. Prelomovým vo vývoji rímskej jurisprudencie
bolo 3. storočie pred Kr. kedy pontifikálny monopol zaniká. Činnosť klasických rímskych právnikov sa tradične dá označiť
pojmami agere, cavere, respondere a scribere.
Slovo respondere charakterizuje jednu z typických činností rímskych juristov. Odborná romanistická literatúra
podáva charakteristiku responsa prudentium ako ústne či písomné odpovede, ktoré podávali právnici v prípade keď boli
o odpoveď požiadaní2. Okrem responsa prudentium sa rozlišujú aj responsa pontificum, ktoré sa charakterizujú ako
názory pontifikov na otázky, ktoré sa zaoberajú otázky náboženského práva.3
S postupným vývojom rímskeho štátneho zriadenia sa menil aj obsah termínu respondere. Najzásadnejšie
zmeny sa udiali v súvislosti s prechodom od republiky k cisárstvu. A tak keď republikový právnik pod respondere vydával
dobrozdania ako výklad sporných právnych otázok (spravidla pre účely vedenia súdneho sporu), zaoberal sa
interpretáciou, nachádzal využitie zákonných právnych inštitútov v praxi a ťažil pritom z vlastného spoločenského
postavenia a morálnej autority, opieral sa právnik ranného cisárstva v rovnakej práci naviac aj o autoritu samotného
cisára.4 Ďalším rozdielom medzi republikovými a cisárskymi responsa bola aj ich forma. Pokiaľ republikové responsa
nezaťažovali nijaké formálne kritériá a v princípe bolo prípustné, aby riadne responsa bolo možné vydať aj pri prechádzke
na fóre, cisárske responsa už bolo omnoho formálnejšie. Podmienkou platnosti cisárskeho responsa bola aj jeho

BRUKKER, G; OPATIKOVÁ, J: Veľký slovník cudzích slov, Bratislava: Robinson s.r.o., 2006, s. 194.
BERGER, A.: Encyclopedic dictionary of Roman Law. New Jersey.: The Lawbook Exchange, LTD. s. 681.
3 Cit. op. BERGER, s. 681.
4 BĚLOVSKÝ, P.: Ius respondendi- několik hypotéz o pusobeni římske jurisprudence. In: Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, č.
35, 2000, s. 5.
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publikácia. Teda pod publicae respondere nepatrilo iba udelenie benefícia a verejná výuka práva, ale touto formou tiež
zaistenie náležitej publicity toho, čo bolo obsahom udelených právnych rád.
Začiatky udeľovania responsa sa datujú do 3. stor. p.n.l.. Tiberius Coruncanius ako prvý prelomil do tej doby
výlučné privilégium pontifikov na uplatňovanie práva ako takého. V počiatkoch udeľovanie responsa patrilo do právomoci
významných senátorských rodín. V súvislosti s rozvojom rímskej jurisprudencie na konci republiky sa výrazne zvýšil počet
subjektov poskytujúcich responsa. Následná zmena formy štátu na principát a posilnenie autority cisára malo automatický
dopad aj na udeľovanie responsa. Počas principátu sa poskytovanie responsa viaže na predošlé cisárske udelenie
benefícia príslušnému právnikovi. Neformálne udelenie právnych rád republikovými právnikmi sa tak za cisárstva
pretvorilo na formálne ius respondendi. Cisár sa fakticky podelil o svoju zákonodarnú právomoc s okruhom súkromných
osôb a dovolil im respondere ex auctoritate principis, teda vydávať právne rady nie priamo v mene cisára, ale s jeho
výslovným dovolením, čo samo o sebe dávalo takým radám svoju váhu.5 To znamenalo, že juristi poskytujúci responsa
neboli cisárovými zamestnancami, ale vydávali responsa vo vlastnom mene, i keď s výslovným dovolením cisára.
Pomp. D 1, 2, 2, 49:Primus divus Augustus , ut maior iuris auctoritas haberetur,constituit, ut ex auctoritas eius
responderent.
Božský Augustus, aby zvýšil váhu práva, ako prvý nariadil, aby znalci práva vydávali dobrovzdania na základe
jeho splnomocnenia (ex auctoritate principis) a odvtedy sa začalo o toto privilégium žiadať.
PREČO BOLO IUS RESPONDENDI ZAVEDENÉ? (Teória Guglielma Ferrera)
Meniace sa spoločenské zriadenie podnietilo udeľovanie beneficií cisárom. Dôvody, ktoré podnietili vznik ius
respondendi nie sú s úplnou určitosťou známe, avšak môžeme sa domnievať, že jedným z dôvodov mohla byť samotná
povaha principátu ako takého. Pôvodný dôvod mohol byť, že princeps pravdepodobne mohol mať záujem na tom, aby
takto nepriamo ovplyvňoval aj právnu vedu a súdnictvo. I keď sa s týmto názorom dá polemizovať a argumentovať tým, že
takýmto spôsobom fakticky vzrastal vplyv učených právnikov na štátnu moc, na druhej strane sa dá vidieť aj posilňovanie
osobného kultu princepsa práve v radoch vtedajšej spoločenskej inteligencie. Pomocou benefícia sa mohli posilniť väzby
medzi právnikom dostávajúcim benefícium a princepsom, ktorý benefícium poskytoval. V odbornej romanistickej literatúre
venujúcej sa problematike ius respondendi sa stretávame aj s inými dôvodmi, ktoré mohli podnietiť vznik ius respondendi
a síce, že Augustus, ktorý vo svojej politickej stratégii vychádzal z republikových pomerov, si bol vedomý upadajúcej
právnej istoty, ktorá bola zapríčinená narušenou stabilitou politických a právnych pomerov v krajine. V zmätku konca
republiky si bol sudca, pre ktorého rozhodovanie bolo responsum prakticky smerodajné, čím ďalej tým menej istý tým,
ktoré responsum je pre daný prípad určujúce a do akej miery sa ho má pri vynesení vlastného rozsudku pridŕžať. Táto
situácia nijak neprospievala najmä tým, ktorí sa na súd s dôverou v spravodlivosť obracali, pretože nikto si dopredu
nemohol byť istý výsledkom sporu.6 Teda prvotnou úlohou cisára a dôvodom vzniku ius respondendi mohla byť
homogenizácia jurisprudencie s cieľom uľahčiť sudcom úlohu pri rozhodovaní sporov a posilnenie právnej istoty
obyvateľstva.
Spoločenské dôvody zavedenia ius respondendi predstavuje vo svojej publikácii Gugliermo Ferrero7,8. Uvádza,
že Augustus zavedením ius respondendi našiel nové zamestnanie pre rímsku aristokraciu, ktorá sa postupne obnovovala
po občianskych vojnách v predchádzajúcich rokoch. V predchádzajúcich storočiach rímska aristokracia naberala na
prestíži, bohatla prostredníctvom vysoko rozvinutých diplomatických schopností a sérií úspešných výbojných vojen, ktoré
rozložili a zničili okolité kráľovstvá a štáty. Aristokracia, ktorá reprezentovala práve túto taktiku výbojných vojen, sa
stretáva so silnejúcou opozíciou inej triedy, ktorá preferovala vnútorný vývoj a reorganizáciu dobytých provincií. Túto
reorganizáciu chceli uskutočniť pomocou obchodu a náboženstva. Bola to neustále silnejúca stredná trieda vlastníkov
pôdy, obchodníkov a inteligencie, ktorá vzrástla v Taliansku počas posledného storočia pred naším letopočtom.
V posledných rokoch pred zavedením ius respondendi kvantita a celkové bohatstvo tejto triedy natoľko vzrástli, že
dovtedy najsilnejšia trieda aristokracie postupne začala strácať svoje pozície. Mladí príslušníci rodín strednej triedy, ktorí
sa túžili stať spisovateľmi alebo filozofmi, sa vo veľkom počte usilovali o patronát Augusta. Dôvod bol jednoduchý, takýto
patronát zaručoval dostatočnú materiálnu podporu pri svojej činnosti. Títo príslušníci strednej triedy by fakticky
podporovali každú bohatú osobu, ktorá by sa mohla stať ich mecenášom. Preto sa inteligencia dostávala do područia
bohatých obyvateľov, ktorí boli v ich najrozličnejších dielach často vykresľovaní takmer až s náboženskou božskou úctou.
Hoci lyrika a dramatické básne, ktoré boli používané na účely vládnutia, boli stále v rukách aristokracie, ďalšie dôležitejšie
nástroje dominancie, rétorika a právo, boli vo väčšej miere monopolom vzdelaných členov strednej triedy, ktorí ich
používali na boj proti vládnucej aristokracii. Augustus oživil lex Cincia9, ktorá zakazovala poskytovať právnu pomoc za
poplatok. Práve toto sa stalo najsilnejšou zbraňou aristokratickej triedy, ktorá chápala poskytovanie právnej pomoci bez

Cit. op. BĚLOVSKÝ, s. 6.
Cit. op. BĚLOVSKÝ, s. 8.
7 FERRERO, G.: The Greatness and Decline of Rome. London: William Heineman, 1909.
8 Ferrero pracuje s predpokladom, že ktorýkoľvek rímsky občan sa mal právo obrátiť nielen na právnika, ale aj na senátora so žiadosťou
o právnu pomoc resp. konzultáciu v spore.
9 Tento zákon bol plebiscitom prijatý v roku 204 pnl. Bol určený k reforme rímskej republiky. Jedným z ustanovení tohto zákona bol zákaz
prijímania kompenzácií za zastupovanie v spore.
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poplatku ako svoju občiansku povinnosť a z finančných dôvodov ostávala oblasť právnej pomoci výhradným monopolom
vládnucich tried. Takýmto spôsobom sa riešil vnútorný ideový zápas, ktorý mal neskôr skončiť víťazstvom bohatej triedy.
Množstvo a komplexnosť súdnych procesov sa zvyšovala ruka v ruke s vydávaním stále komplikovanejších právnych
predpisov, zatiaľ čo počet rodín patriacich k bohatej triede sa znižoval a rovnako sa znižoval aj časový priestor na riešenie
právnych problémov, čo súviselo s rozvojom sociálneho a ekonomického života. Pre správnu aplikáciu činností právnikov,
pod ktorú patrilo agere, cavere, respondere a scribere už nebolo dostatočné poznať zopár právnych pravidiel ako
v minulosti, naopak do popredia vystupuje špeciálna príprava a dlhé a náročné štúdium právnych vedomostí. 10 Právnická
profesia pod vplyvom všetkých týchto faktorov prestáva byť tak atraktívnou a mnoho mladých mužov opúšťa túto profesiu
kvôli iným, príťažlivejším povolaniam. Samotná rímska aristokracia už ďalej nemohla sama sledovať, študovať
a rozhodovať všetky súdne procesy odohrávajúce sa v Rímskej ríši. Mnoho ľudí bolo nútených ustúpiť profesionálnym
právnikom, ktorí žiadali platbu a neboli vylúčení lex Cincia. Prakticky každý súdny proces bol zverený do rúk
profesionálnym najatým advokátom, ktorí sa vyznačovali vysokou odbornosťou a boli tak zárukou rozhodnutia sporu
v duchu vtedy platných predpisov a právnych zásad. Augustus sa voči iným senátorom vyznačoval prvotriednou
povesťou, veľkým bohatstvom a vysokou prestížou a teda veľké množstvo klientov sa ho pýtalo na právnu radu
v najrôznejších sporoch. Tento vysoký počet klientov pochádzal najmä z radov vojnových veteránov, bojujúcich vo
vojnách v predošlom období. Všetci títo klienti chceli využiť jeho služby ako advokáta. Práve tieto praktiky postavili
Augusta do nezávideniahodnej situácie, keďže kvôli vysokému nápadu nemohol asistovať v každom spore. Augustus sa
však ani nevyznačoval výnimočnou odbornosťou, aby mohol zodpovedne odpovedať na každú otázku, ktorá mu bola
kladená.11
V kontexte vyššie uvedeného, aby sa Augustus oslobodil spod tejto povinnosti, Ferrerro uvádza, že
pravdepodobne vybral určitý uzavretý okruh právnikov, ktorí podľa všeobecnej mienky boli senátormi, aby činnosťou
respondere odľahčili toto svoje zaťaženie príp. aby v jeho pozícii radili všetkým, ktorí sa dožadovali právnej pomoci. I keď
toto riešenie nebolo dokonalé, splnilo účel, pre ktorý bolo zavedené. Utvorila sa skupina právnikov, ktorí postupne
preberali moc, dovtedy sa koncentrujúcu v rukách aristokracie, ktorá prekvapujúco povolila tento v konečnom dôsledku
spôsob oslabovania samej seba. Podľa nášho názoru tento prekvapujúci súhlas pramení z možného podcenenia
spoločenskej situácie a prílišnej istoty svojimi pozíciami. V radoch aristokracie sa pravdepodobne stále nachádzali mnohí
rečníci či právnici. Medzi týchto patril napríklad najvýznamnejší právnik svojej doby vyznačujúci sa vysokou odbornosťou
Marcus Antistius Labeo, ktorý sa tešil vysokej spoločenskej prestíži, medzi rečníkov napríklad Messala a Asinius Pollius,
ktorí však v tom čase boli už za profesionálnym vrcholom svojej kariéry, k mladším patrili Lucius Arruntius, Quintius
Aternius, Paulus Fabius Maximus, patriaci k názorovému prúdu presadzujúcemu, aby konzulát trval do roku 11, dvaja
synovia vyššie spomínaného rečníka Messalu, ktorí sa na profesionálnej ceste rozhodli nasledovať svojho otca
a Tiberius.12 Avšak, i keď Marcus Antistius Labeo bol najvýznamnejší, najvzdelanejší a najrešpektovanejší právnik svojej
doby, Ferrero uvádza, že nebol najvplyvnejší. Bol príliš formálny, príliš úzko naviazaný na svoj aristokratický pôvod
a práve toto ho limitovalo v možnosti poznávania nových tendencií vývoja v „Augustovej legislatíve“, ktoré považoval za
príliš liberálne a tak hoci bol požiadaný priamo princepsom, odmietol sa stať kandidátom na konzulát. Sám si uvedomoval,
že takto stanovené konzervatívne limity ho robia neschopným riešiť aktuálne problémy aplikačnej praxe. Uprednostňoval
štúdium a teoretické znalosti právnickej profesie, aby ju takýmto spôsobom posúval na kvalitatívne vyššiu úroveň, strávil
pol roka na vidieku, kde sa venoval vedeckej práci, ktorej výsledkom bola knižnica, ktorá obsahujúca viac než štyristo prác
a diel z oblasti práva a ktorá mu neskôr zabezpečila vysoký odborný kredit aj mnoho rokov po jeho smrti. Po tomto
odmietnutí sa Augustus už nemohol obrátiť na neho so žiadosťou o odbornú pomoc, aby odpovedal na právne otázky.
Augustovým právnym radcom sa teda stáva Ateius Capito, syn centurióna Sullu, ktorý sa odbornou úrovňou nemohol
rovnať s Labeonom. Avšak výhodou Ateia Capita bola jeho pripravenosť pružne reagovať a prispôsobiť sa potrebám doby.
Prestíž a moc sa postupne rozdelili a práve táto roztrieštenosť mala paradoxne za následok postupné oslabovanie
nobility. Dôležitým bolo, že pokiaľ striktná aplikácia lex Cincia síce umožnila aristokracii, aby bránila strednú
a chudobnejšiu triedu na súdoch bez nároku na odmenu, zároveň nezaisťovala aristokracii výsadu, ktorú využívala už po
stáročia a síce, byť obvinení a obhajovaní iba kňazmi.13 Vzájomná nevraživosť medzi členmi najvyššej spoločenskej triedy
a skryté nepriateľstvá vyvolané túžbou po moci vyšších tried spôsobili, že podporovali svojich členov pri žalovaní
príslušníkov iných tried. Príslušníci stredných tried, ktorí sa túžili posunúť v spoločenskom rebríčku na vyššie pozície boli
majstrami rétoriky, používali argumenty príťažlivé pre široké masy, že všetci sú si rovní pred zákonom a tak vlastne
vytvárali obranný múr pred perzekúciou nobility.
Jedným z najvýznamnejších príslušníkov týchto po moci túžiacich jednotlivcoch bol Cassius Severus. Napriek
nízkemu veku bol schopný, výrečný a veľmi ambiciózny a dospel k názoru, že nemôže zbohatnúť na obhajovaní
chudobných pro bono, preto sa rozhodol obviňovať majetných členov vtedajšej rímskej spoločnosti z najrôznejších
deliktov a pokúšal sa dosiahnuť, aby získal určitý podiel na majetku odsúdeného. Pokiaľ si bol vedomý svojej slabšej
právnej pozície, takéto falošné obvinenie mu slúžilo aspoň ako vhodná zámienka na prípadné vydieranie obvineného.
FERRERO, G.: Greatness and Decline of Rome. London: William Heineman, 1909. S. 170.
Cit. op. FERRERO, s. 170.
12 Cit.op. FERRERO, s. 170.
13 Cit. op. FERRERO, s. 171.
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Kedykoľvek sa vyskytlo aspoň podozrenie, že nejaký bohatý člen nobility by mohol byť obvinený podľa lex de adulteriis14
prípadne nejakého iného zákona, ktorý by mohol poškodiť dobrú povesť obvineného Cassius Severus bol pripravený
obvinenie použiť. Nezáležalo na tom či sa prípad zakladal na pravde, alebo bol založený na lži argumentoval vždy
s rovnakým zápalom a touto činnosťou prispieval k postupnému vzďaľovaniu sa aristokracie a strednej triedy.15 Metódy
používané Cassiom Severom sa nedali zaradiť medzi štandardné metódy používané vo vtedajšej dobe. Rím bol zvyknutý
na výrečnú aristokratickú triedu, precíznosť a logiku pri predkladaní dôkazov. Oproti týmto metódam sa postavil Cassius
Severus. Z neprávnych prameňov sa dozvedáme, že Cassius pri svojich obvineniach používal najmä urážku a výsmech
namiesto opisov a reálnych detailov. Tento spôsob sa stal jeho najsilnejšou zbraňou, keďže neprávnici nevideli žiadne
rozdiely medzi dôkazom a krivým obvinením a preto sa akékoľvek obvinenie negatívnym spôsobom podpísalo na verejnej
mienke o obvinenom. Preto obvinení neváhali platiť vysoké sumy za to, že žaloba, hoci neodôvodnená a v celom rozsahu
vyfabulovaná, nebude podaná.
IUS RESPONDENDI V KONTEXTE TEÓRII INÝCH AUTOROV
Prechod od responsa k ius respondendi sa viaže k prechodu od republiky k cisárstvu. Všetci autori zaoberajúci sa
touto problematikou vychádzajú z viacerých základných predpokladov. Z historických prameňov16 sa priamo môžeme
dozvedieť o čase vzniku ius respondendi. Digesta uvádzajú, že ius respondendi vzniká za cisára Octaviana Augusta. Na
inom mieste uvádzajú, že prvýkrát bolo ius respondendi udelené právnikovi Sabinovi.
Pomp. D. 1,2,2,48: Et ita Ateio Capitoni Massurius Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas
dissensiones auxerunt. hic etiam Nerva Caesari familiarissimus fuit. Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice
primus respondit: posteaque hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat.
A tak po Ateiovi Capitonovi nastúpil Massurius Sabinus a po Labeonovi Nerva, ktorí tieto protiklady ešte zosilnili.
Tento Nerva bol tiež dôverným priateľom cisára, Sabinus sa dostal do jazdeckého stavu a ako prvý (z tohto stavu) verejne
vydal dobrovzdanie; potom, čo sa to začalo dávať ako výhoda, napokon mu to cisár Tiberius povolil.
Ius respondendi bolo udelené za vlády cisára Tiberia. Teda pokiaľ Augustus ius respondendi zakladá , až
Tiberius ho prvýkrát používa a udeľuje. Absencia priamych historických prameňov podnietila existenciu viacerých hypotéz
prečo Augustus možnosť udeľovania ius respondendi inštitucionalizuje, keď ju v praxi ani raz nevyužíva. Avšak pri
súčasnom stave poznania rímskej doby nie je možné práve kvôli chýbajúcim priamym prameňov na túto otázku
dostatočne presvedčivo odpovedať.
Notoricky známy rozpor právnych škôl prokuliánov a sabiniánov sa preniesol aj na rovinu poskytovania responsa.
Či Augustus, či neskôr Tiberius si pravdepodobne veľmi dobre uvedomovali, že kvôli krajne protichodným právnym
názorom zástupcov oboch škôl by bolo prakticky nemožné udeliť benefícium obom. Vychádzajúc zo známych skutočností,
svedčiacich o tom, že prokuliáni boli zástancami republikánskeho štátneho zriadenia a sabiniáni cisárstva, tento spor o ius
respondendi logicky vyhrávajú sabiniáni. Rovnako ako vyššie spomínaná, stále nezodpovedanou otázkou ostáva, prečo
cisár Tiberius udeľuje benefícium na ius respondendi Sabinovi a nie Capitovi ako zakladateľovi sabiniánskej školy.
Pri zohľadnení historických faktov ( Capito zamiera v roku 22 a cisár Tiberius končí svoju vládu v roku 37), najlogickejším
vysvetlením sa stáva tvrdenie, že Tiberius sa chystal rozriešiť pretrvávajúci rozpor medzi prokuliánmi a sabiniánmi
v prospech sabiniánov, avšak skôr než stihol Capitovi udeliť beneficium, tento zomiera a teda beneficium dostáva jeho
nástupca Sabinus17. Autorom tejto teórie je český romanista Petr Bělovský.
Avšak o zmienkach o ius respondendi v Digestách existuje v odbornej obci viacero polemík. Ako uvádza K. Tuori
moderné vydania Digest, napr. Mommsen a Ferrini sa pokúsili text upraviť rôznymi spôsobmi využívajúcimi interpunkciu
a zmenením slov a teda dochované zmienky nie je možné chápať absolútne. Interpolačná činnosť podrobila text kritike,
pod ktorou sa rozumelo odstránenie častí, ktoré boli netypicky sa opakujúce a mohli byť vnesené prispievateľmi z dôb
neskorej antiky, ktorí nemali dostatočný prehľad o dobovej situácii.18 Touto problematikou sa zaoberaj aj Schulz, ktorý
dokonca dokázal rozpoznať zásahy štyroch rôznych autorov, ktorí pracovali na texte niekedy v poklasickom období.19
Romanista Kunkel odvodzuje svoje pochybnosti taktiež z rozsiahlych zmien, ktorými text nepochybne prešiel.
Tvrdí, že pôvodný text by mal byť analyzovaný ako celok a varuje pred používaním neskorších interpolácií, ktoré
nahradzujú chýbajúce časti textu.20 S týmto názorom sa v princípe stotožňuje väčšina romanistickej obce, avšak aj pri
takomto chápaní tuná automaticky vyvstáva otázka a to ktoré časti textu boli poškodené a až neskôr opravené. Na túto
otázku sa doteraz v romanistickej obci nenašiel všeobecný konsenzus.
Iné polemiky súvisiace s Pomponiovým príspevkom v 1. knihe Digest sa v zásade týkajúce dvoch okruhov a to: koľko
vedomostí mohol mať samotný Pomponius o ius respondendi pri spisovaní svojho diela a s tým súvisiace aj koľko z jeho
Ferrero má pravdepodobne na mysli lex Iuliae de adulteriis, pochádzajúci z roku 18 pnl.. Pri tejto úvahe vychádzame z časového
obdobia života Cassia Severa, ktorý zomrel v roku 32, teda v dobe platnosti predmetného zákona.
15 Cit. op. FERRERO, s. 171.
16 Pomp. D. 1,2,2,48, Cic. De or. 1.239-240.
17 Cit.op. BĚLOVSKÝ, s. 171.
18 TUORI, K.: The ius respondendi and the Freedom of Roman Jurisprudence. In: Revue Internationale des Droits de´l Antiquité (RIDA),
Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis, tome LI, 2004. s. 298.
19 SCHULZ, F.: The History of Roman Legal Science. Oxford.: Clanderon Press. 1946. s. 115-116.
20 KUNKEL, W.: Die romischen juristen. Herkunft und soziale Stellung. Koln: Bohlau. 2001 s. 432.
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vtedajších vedomostí sa rozhodol zachytiť. Rozriešenie tejto otázky by prinieslo so sebou aj možnosť, aby si každý mohol
vytvoriť vlastný názor na to, koľko chýb mohol spôsobiť Pomponius sám, príp. koľko faktov sa sám rozhodol zamlčať.
Názory sa taktiež rozchádzajú aj v prípade prenosu textu. Schulz bol vo svojich názoroch najkritickejší v odsúdení
dobového textu, ktorý sám nazýva apokryfným, poklasickým a poškodeným. Súčasný názor prevažujúci v odbornej obci
je, že text Digest je síce mierne skráteným výťahom pôvodného textu, ale obsahuje viac-menej to, čo Pomponius napísal.
Touto otázkou sa naďalej zaoberá, rozvíja ju a obhajuje vo svojej publikácii R.A. Bauman21.
Odpovedať s istotou na otázku, ktorí z najvýznamejších rímskych juristov disponovali ius respondendi je, tak ako
na mnohé iné, veľmi obtiažne. V romanistickej obci je všeobecne uznávaný názor, že ius respondendi disponovali
najvýznamnejší rímski juristi, členovia neskôr vytvoreného „senátu mŕtvych“ Uplianus, Julius Paulus, Modestinus
a Papinianus. S určitosťou sa dá tvrdiť, že ostatný člen senátu mŕtvych, Gaius, ius respondendi nedisponoval. Istotu
nadobúdame z textu:
Cod Theod. 1, 4 , 3: Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae
Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur,
Potvrdzujeme všetky spisy Papiniána, Paula, Gaia, Ulpiána ako aj Modestina s tým, aby Gaius požíval takej istej autority,
akú má Paulus, Ulpián a ostatní a aby poučenia boli prednášané z celého jeho diela.
V činnosti respondere by sa dala vidieť istá paralela s dnešnou konzultačnou činnosťou príp. s činnosťou
odborných inštitúcií v rámci pripomienkového konania. I keď sa konzultačná činnosť v dnešných pomeroch pre sudcov
neposkytuje, odborné inštitúcie sa využívajú skôr pri prijímaní nových právnych noriem a ich pripomienky nie sú záväzné,
samotná povaha činnosti v istom zmysle pripomína činnosť rímskych juristov pri udeľovaní responsa.
Podobne ako pri viacerých otázkach v rímskom práve aj pri skúmaní ius respondendi sa stretávame s viacerými
názorovými polemikami príp. pochybnosťami mnohých autorov. Predmetné pochybnosti pramenia jednoznačne z povahy
skúmanej problematiky. Nedostatok prameňov, často len kusé informácie a už len fakt, že z hľadiska právnej histórie je
treba chápať antické obdobie ako obdobie zrodu ozajstného práva poskytujú na takéto úvahy dostatočný priestor.
Význam rímskej právnej vedy pre dnešné moderné právne systémy je len veľmi ťažko prehliadať. Mnohé z dnešných
inštitútov sa až príliš nápadne podobajú na inštitúty používané ešte v časoch Rímskej ríše a skrývajú v sebe starodávny
antický pôvod. Obdobne aj pri porovnaní činnosti dnešných právnych zástupcov a rímskych juristov nachádzame viaceré
podobné znaky. Veď už slovo advokát má rímsky pôvod. Význam latinského slova advocatus je možné preložiť ako
privolaný a pod uvedeným názvom v čase Rímskej ríše poskytoval advocatus právne rady slobodnému obyvateľstvu. Z
etymologického hľadiska má označenie advocatus svoj pôvod v slovnom spojení ad vocare - "privolávať" ( na pomoc ),
ktoré samo o sebe naznačuje charakteristiku činnosti s týmto výrazom spojenej.22
Použitá literatura:
BAUMAN, R.A: Lawyers and Politics in Early Roman Empire. Munchen: C.H. Beck. 1989. ISBN: 3406337732
BĚLOVSKÝ, P.: Advokacie a jurisprudence v starověkém Římě. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 8024609754
BĚLOVSK, P.: Ius respondendi- několik hypotéz o pusobeni římske jurisprudence. In: Právněhistorické studie. Praha:
Karolinum, č. 35, 2000
BERGER, A.: Encyclopedic dictionary of Roman Law. New Jersey.: The Lawbook Exchange, LTD. ISBN: 0871694352
BRUKKER, G; OPATÍKOVÁ, J: Veľký slovník cudzích slov, Bratislava: Robinson s.r.o., 2006,
FERRERO, G.: The Greatness and Decline of Rome. London: William Heineman, 1909. ISBN: 1458878856
KUNKEL, W.: Die romischen juristen. Herkunft und soziale Stellung. Koln: Bohlau. 2001. ISBN: 3412150002
SCHULZ, F.: The History of Roman Legal Science. Oxford.: Clanderon Press. 1946. ISBN: 0198251394
SKŘEJPEK, M.: Prameny římskeho práva. Praha: LexisNexis s.r.o. 2004. ISBN: 8086199894
TUORI, K.: The ius respondendi and the Freedom of Roman Jurisprudence. In: Revue Internationale des Droits de´l
Antiquité (RIDA), Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis, tome LI, 2004
MOMMSEN, KRUEGER, WATSON : Digest of Iustinian. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1985, ISBN : 08122-7945-X
Kontaktné údaje:
JUDr. Ján Havrilčák
janhav@cenrtum.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
04026 Košice
Slovenská republika

21
22

BAUMAN, R.A: Lawyers and Politics in Early Roman Empire. Munchen: C.H. Beck. 1989.
BĚLOVSKÝ, P.: Advokacie a jurisprudence v starověkém Římě. Praha: Karolinum, 2005, s. 48.

16

NIEKTORÉ VYBRANÉ OTÁZKY Z PROBLEMATIKY FURTUM MANIFESTUM
A FURTUM NEC MANIFESTUM
Viktor Pančišin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt : Príspevok načrtáva niektoré charakteristické znaky dvoch druhov krádeže, ako aj krádeže samotnej v
ponímaní rímskeho práva. V každej spoločnosti rozoznávame určité konania. Tie sa rozdeľujú do dvoch základných
skupín a to na konania povolené a tie, ktoré povolené nie sú. Medzi takéto konania zaraďujeme aj krádež, inštitút s tak
bohatou históriou ako máloktorý iný. Poukážem na úpravu furtum manifestum a nec manifestum v Zákone 12 tabúľ a jej
vyspelejšej a prepracovanejšej forme, zachytenej v texte Justiniánskych Digest a Gaiových Institutiones. Svojím
príspevkom určite nevyčerpám problematiku krádeže v rímskom práve. To nie je jeho cieľom. Poukážem na samotné
delenie a rozdiely medzi týmito dvoma druhmi krádeže a zároveň sa dotknem aj problematiky sankcií za tieto činy.
Klúčové slová : Rímske právo, krádež, furtum, manifestum, nec manifestum, Digesta, Institutiones, zákon 12 tabúľ
Abstract : This article deals with some of the characteristic features of two types of theft, as well as with theft in the
context of Roman law. In every society we can distinguish between several behaviours. These are divided into two basic
groups, the permitted actions and those which are forbidden. Theft belongs to the second group and has one of the richest
history in our society. I will discuss the modification of furtum manifestum and furtum nec manifestum in the Law of 12
tables and its improved and reworked form in Justitian's Digest and Gaius Institutiones. This contribution does not try to
describe the complete problematics of theft within the Roman law system. It focuses on the division and the differentiation
between the above mentioned two types of thievery and at the same time also on the problematics of the sanctions
connected to these acts.
Key words : Roman law, theft, furtum, manifestum, nec manifestum, Digesta, Institutiones, Law of the Twelve Tables
NIEKOĽKO POZNÁMOK K VŠEOBECNEJ DEFINÍCII KRÁDEŽE
Najčastejší preklad slova furtum je krádež. Krádež je známa ako protiprávny čin po celom svete, či už na základe
common law, štatutárneho základu alebo ako časť a skupina trestného práva. Jeho rozsah sa ale značne líši od chápania
tohto inštitútu ako ho ponímali právnici rímskej jurisprudencie.1 Definíciu furtum podávajú Justiniánske inštitúcie
nasledovne :
Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia uel ipsius rei uel etiam usus eius possessionisue. Quod
lege naturali prohibitum est admittere.2 Furtum a furvo, id est nigro dictum Labeo ait, quod clam et obscuro fiat et
plerumque nocte: vel a fraude, ut Sabinus ait: vel a ferendo et auferendo: vel a Graeco sermone, qui fwras appellant fures:
immo et Graeci apo tou ferein fwras dixerunt3.
Furtum je zavrhnutiahodné odňatie veci, buď veci samej, alebo jej úžitku alebo držby a tým konanie niečoho, čo
je už z prirodzeného práva zakázané. Furtum, krádež, pochádza od furvus, to znamená tmavý, lebo sa takýto fakt
uskutočňuje tajne a skryte (v ústraní) a často v noci, alebo od fraus, zavrhnutiahodné správanie, alebo ferre, odniesť,
v zmysle „nedovolene odniesť“, alebo z gréckeho, kde fures zlodeji, sa nazývajú phores. Veď tak hovoria aj Gréci, že
phores pochádza od pherein, odniesť.4
Problémom definovania furtum sa zaoberali právnici rímskej jurisprudencie. Ich práca a úsilie je zosumarizované
v najväčšom zborníku Rímskeho práva a to v Justiniánskych Digestách5. Do nich svojou činnosťou v najväčšej miere
pripeli Ulpián6 a Paulus7.
Krádež sa zaraďovala medzi tzv. delicta, ako súčasť súkromných deliktov. Už v starom Ríme právna veda
rozlišovala dve skupiny protiprávnych konaní, a to spomínané delicta a crimina.

1 ZIMMERMAN R.: The Law of Obligations – Roman foundations of the civilian tradition, New York, Oxford University Press Inc. 1996, str.
922.
2 Paul D 47.2.1.3.
3 Paul D 47.2.1.
4 K tomu pozri : BLAHO P: Justiniánske Inštitúcie, Trnava, Iura Edition 2000, str. 193.
5 Súborné dielo Rímskeho práva resp akýsi zborník myšlienok a názorov rímskych právnikov. Vytvorené na popud cisára Justiniána I.
okolo roku 530 . Považujú sa za základný prameň európskeho právneho myslenia. Obsahujú 50 kníh, ktoré sa ďalej členia na tituly, tie na
fragmenty a tie na paragrafy.
6 Rímsky právnik a spisovateľ. Do Digest prispel svojou činnosťou v takej miere, že sa odhaduje že až jedna tretina Digest je tvorená
jeho názormi a myšlienkami.
7 Julius Paulus Prudentissimus (Paulus) - bol rímskym právnikom a jedným z prispievateľov do Justiniánskych Digest. Pôsobil zhruba v
takom istom období ako Ulpián. Zastával aj úrad prétora.

17

Od inštitútu krádeže však treba odlišovať inštitút lúpeže (rapina). V počiatkoch bola krádež a lúpež chápaná ako
ten istý inštitút, čo sa zmenilo a tieto dva inštitúty sa osamostatnili a vytvorili dve samostatné skutkové podstaty pre
delicta. Na sklonku republiky, keď v Taliansku rabovali bandy lupičov a skupiny otrokov, sa od furtum osamostatnila
rapina, vedomé, bezprávne a násilné odňatie cudzej hnuteľnej veci8. Práve tento znak násilnosti sa stal jedným z
najzákladnejších, prostredníctvom ktorého sa odlišovali tieto dva druhy deliktov.
V rámci úpravy rímskeho práva rozoznávame niekoľko rôznych druhov furtum, no ja sa budem venovať hlavne jej
dvom formám a to furtum manifestum a furtum nec manifestum. Okrem nich sa samozrejme zaviedlo aj široké spektrum
trestov za tieto jednotlivé konania, ktoré bližšie rozoberiem v nasledujúcej kapitole.
Čo sa týka objektu deliktu furtum, ten mohli tvoriť iba hnuteľné veci. Krádež pozemku sa nepripúšťala. Tento
názor podporuje aj Ulpián keď tvrdí : Uerum est, quod plerique probant, fundi furti agi non posse.9
Je pravdou, ako mnohí právnici tvrdia, že nemôže existovať krádež pozemku.
V tom istom paragrafe ale spomína veci nachádzajúce sa na tomto pozemku, ktoré tvoria jeho súčasť. Pre krádež
takýchto vecí bude osoba zodpovedná ako zlodej.
Eorum, quae de fundo tolluntur, ut puta arborum vel lapidum vel harenae vel fructuum, quos quis furandi animo
decerpsit, furti agi posse nulla dubitatio est.10
Veci z pozemku, napríklad stromy, kamene, štrk či ovocie, ktoré boli odcudzené s úmyslom krádeže budú
objektom furtum a pre osobu, ktorá tak konala uplatniteľná žaloba pre krádež.
Zlodej sa mohol dopustiť deliktu furtum aj v prípade, ak vec neodňal od nikoho iného. Za furtum sa považovalo aj
konanie, kedy niekto vec užíval, pričom mu táto vec bola daná iba do depozitu. Za krádež sa považovalo konanie
jednotlivca, ak vec ktorá mu bola vypožičaná, bola užívaná iným spôsobom ako tým, na ktorom sa spolu s veriteľom veci
dohodli.11
Svojou povahou krádež vytvárala určitý záväzkový vzťah – zaraďovala sa medzi tzv. obligationes. Tie vznikali
dvojakým spôsobom a to buď zo zmluvy alebo z protiprávneho činu, ktorým bola aj krádež (presnejšie delicta privata).
Nakoniec môžeme tiež spomenúť, že delikt krádeže bol základom pre moderné chápanie trestných činov ako krádež,
lúpež alebo sprenevera
FURTUM MANIFESTUM A NEC MANIFESTUM
Okrem iného rozoznávame dva druhy furtum a to furtum manifestum a nec manifestum. Tieto dva druhy by sme
mohli odlíšiť hlavne tým, že pri delikte furtum manifestum šlo o protiprávne konanie páchateľa, pri ktorom bol aj
bezprostredne prichytený, pričom furtum nec manifestum bola charakteristická tým, že samotná krádež vyšla najavo až po
uplynutí určitého času. S takýmto rozlišovaním sa stretávame v prameňoch už od 5. storočia pred naším letopočtom a
svojou prítomnosťou zohrávalo dôležitú úlohu. Tá spočívala v určovaní rozsahu pokút za jednotlivé delikty a dokonca sa
zachovala aj počas vlády cisára Justiniána. Aj pri tomto delení vznikalo mnoho otázok. Niektorí právnici dokonca toto
delenie rozširovali o ďalšie dva druhy krádeže :
Furtorum autem genera Ser. Sulpicius et Masurius Sabinus IIII esse dixerunt, manifestum et nec manifestum,
conceptum et nec manifestum, conceptum et oblatum; Labeo duo, manifestum et nec manifestum; nam conceptum et
oblatum species species potius actionis esse furto cohaerentes quam genera furtorum; quod sane verius videtur, sicut
inferius apparebit.12
Krádež, ako prehlásil Servius Sulpicius a Masurius Sabinus, má štyri druhy. Nimi sú Furtum manifestum, furtum
nec manifestum, furtum conceptum a furtum oblastum. Labeo tvrdil, že sú iba dva druhy a to furtum manifestum a furtum
nec manifestum. Furtum conceprum a furtum oblatum sú potom iba zvláštnymi druhmi žalôb, ktoré vznikajú z krádeže ako
jej samostatné druhy. Čo sa neskôr ukázalo aj ako správnejšie.
Úprava krádeže siaha ešte hlbšie. Spomína ju už aj Zákon 12 tabúľ13. Už podľa jeho úpravy sa furtum
rozdeľovala na manifestum a nec manifestum. Úprava však bola niekedy až tak prísna, že páchateľovi (hlavne
manifestačnému zlodejovi) nezabezpečovala riadny proces.
Plin. NH XVIII 3, 12: Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital
erat, suspensumque Cereri necari iubedant.....,impubem praetoris arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni14

BARTOŠEK M. : Dějiny Rímskeho práva , Praha, Academia 1995, str. 147.
Ulp. D 47.2.25.
10 Ulp. D 47. 2.25.2.
11 SMITH W. : A dictionary of Greek and Roman antiquities, Londýn, Charles C. Little and James Brown; 2nd edition edition 1853, str.
563.
12 Gai. Inst. 3.183.
13 Je zbierkou rímskeho obyčajového práva. Vytvoril sa na podnet plebejcov, ktorí ho požadovali aby zabránili voľnému vykladaniu práva.
Bol vytvorený v 5. storočí pred naším letopočtom a do nástupu Justiniána sa považoval za súpis rímskeho obyčajového práva. Skladá sa
z 12 tabúľ, v rámci ktorých je rozpracované procesné, rodinné, dedičské, súkromné právo a správa rímskeho štátu. Čo nás bude zaujímať
je jeho 8. a 9. tabuľa, v rámci ktorej je upravená aj krádež.
14 L 12, VIII. 9.
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Plin. NH XVIII 3, 12: Ak dospelý v noci pozbieral alebo posekal plody získané orbou, bol podľa Zákona 12 tabúľ
potrestaný smrťou, prikazovalo sa ho obesiť a obetovať Cerere15....., nedospelých podľa prétorovho rozhodnutia zbičovať
a zaplatiť škodu alebo jej dvojnásobok.
Úprava manifestačnej krádeže v rámci Zákona 12 tabúľ sa časom prekonala pretože tresty, ktoré stanovovala pre
páchateľov boli mimoriadne kruté. Boli to tzv. kapitálne tresty a tie mali dopad na páchateľovu slobodu a život.
Poena manifesti furti ex lege XII tabularum capitalis erat. nam liber uerberatus addicebatur ei, cui furtum fecerat;
utrum autem seruus efficeretur ex addictione an adiudicati loco constitueretur, ueteres quaerebant. in seruum aeque
uerberatum animaduertebatur. sed postea inprobata est asperitas poenae, et tam ex serui persona quam ex liberi
quadrupli actio praetoris edicto constituta est. 16
Podľa Zákona 12 tabúľ bol trest za furtum manifestum trestom kapitálnym, pretože slobodný človek býval
zbičovaný a prisúdený tomu, koho okradol. Starí právnici sa ale nezhodli v názore, či sa týmto prisúdením stáva otrokom
alebo či sa dostával do postavenia prisúdenej osoby. Otrok bol taktiež zbičovaný a popravený. Neskôr sa však prísnosť
tohto trestu prestáva uplatňovať a tak ako pre slobodnú osobu, tak aj pre otroka sa zaviedla prétorská žaloba na
zaplatenie štvornásobku veci.
Podľa Zákona 12 tabúľ sa za furtum manifestum považoval aj prípad ak poškodený našiel ukradnutú vec v
páchateľovom dome. Do jeho domu však mohol vstúpiť oblečený iba v tóge, s misou a povrazom(… LANCE ET LICIO
…).17
Prohibiti actio quadrupli est ex edicto praetoris introducta; lex autem eo nomine nullam poenam constituit; hoc
solum praecipit, ut qui quaerere uelit, nudus quaerat, licio cinctus, lancem habens; qui si quid inuenerit, iubet id lex furtum
manifestum esse.18
Žaloba, ktorú zaviedol prétor svojim ediktom a ktorá smerovala proti tomu, kto bránil vykonaniu prehliadky domu,
znela na štvornásobok. Zákon však nestanovoval žiaden trest pre takýto prípad: ale iba predpisoval, že ktokoľvek kto by
chcel vykonať prehliadku by mal byť nahý, s povrazom a misou: a ak by niečo našiel, bolo stanovené že sa to považovalo
za furtum manifestum.
Žaloba znejúca proti furtum manifestum sa nazývala actio furti manifesti. Obsahovala žalobnú formulu
koncipovanú in factum concepta na základe prétorského ediktu a smerovala iba proti samotnému páchateľovi krádeže, a
nie aj voči jeho možným spolupáchateľom.19
Tresty pre furtum nec manifestum zostali zachované v edikte prétora vo forme ako ich ustanovoval Zákon 12
tabuľ.
Nec manifesti furti poena per legem XII tabularum dupli inrogatur, eamque etiam praetor conseruat.20
Trestom za furtum nec manifestum bol podľa Zákona 12 tabúľ dvojnásobok poškodenej veci a takéto ustanovenie
vo svojom edikte ponechal aj prétor.
V prípade furtum nec manifestum patrila poškodenej osobe actio furti nec manifesti. Tá na rozdiel už spomínanej
actio furti manifesti mohla smerovať aj proti spolupáchateľom krádeže. Obsahovala totiž žalobnú formulu in ius
concepta.21
Úprava furtum v rámci Zákona 12 tabúľ bola natoľko prísna, že poškodenej osobe priznávala ochranné
prostriedky v mimoriadnom rozsahu. V prípade, ak bol zlodej prichytený pri čine vlastníkom veci, mohol ho zbičovať a v
krajných prípadoch ho mohol vlastník veci aj zabiť (zhodiť zo skaly), ale tiež mu ho mohol prétor prisľúbiť za otroka. Ak sa
takéhoto konania dopustili nedospelí, trest podľa prétorovho rozhodnutia znel na náhradu škody a zbičovanie.
Gell . NA XI 18, 8: Ex ceteris … manifest furibus liberos verberari addicique iusserunt (Xviri) ei, cui furtum factum
esset si modo id luci fecissent neque se telo defendissent: sevos … verberibus affici et e saxo preaecipitari: sed pueros
impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt noxiamque ab his factam sarciri.22
Gell . NA XI 18, 8: Z ostatných …..zlodejov pristihnutých pri čine, ktorí spáchali krádež za svetla a nebránili sa
zatknutiu, prikázali (decemvirovia) slobodných zbičovať a prideliť tomu, u koho kradli; otrokov...... zbičovať a zvrhnúť zo
skaly; avšak nedospelé deti nariadili podľa prétorovho rozhodnutia zbičovať a nahradiť škodu
Možnosť zabitia prichádzala do úvahy iba v prípade, ak by páchateľa pristihol pri čine a bol ozbrojený. No na
to, aby sa zbavil podozrenia z vraždy musel kričať a privolať si svedkov, tak ako to ustanovoval aj Zákon 12 tabúľ. Takéto
zabitie sa potom nepovažovalo za trestný čin, ale naopak sa chápalo ako právo.
Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto.23 Luci … si se telo defendit, … endoque plorato.24
Bola starorímskom bohyňou poľnohospodárstva a úrody.
Gai. Inst. 3.189.
17 L 12, VIII., 15b.
18 Gai. Inst. 3.192.
19 VRANA V,. : Niektoré aspekty furtum podľa klasického, justiniánskeho rímskeho práva a ius commune. In: Delicta privata a crimina
publica v rímskom práve z roku 2010, str. 18.
20 Gai. Inst. 3.190.
21 K tomu pozri VRANA V.: c.d., str. 18.
22 L 12, VIII., 14.
23 L 12, VIII., 12.
24 L 12, VIII., 13.
15
16

19

Ak kradne v noci a ak je zabitý, je zabitý právom. Za svetla......ak sa bráni so zbraňou, ….....a nech volá o pomoc
Spomenuté žaloby, ktoré boli upravené prétorským právom z dôvodu ich neprimeranej prísnosti podľa zákona 12
tabúľ zneli na náhradu veci vo forme pokuty. Vlastníkovi odcudzenej veci sa podľa neho priznávala aj condictio furtiva.
Patrila vlastníkovi odcudzenej veci proti zlodejovi ako rei persecutoria, ktorá znela na vrátenie veci a náhradu škody.
V praxi sa používala vtedy, keď okradnutý nemohol použiť rei vindicatio25. Inak by bola ukradnutá vec zostala zlodejovi
bez právneho dôvodu napriek tomu, že zaplatil pokutu26. Condictio smerovalo proti zlodejovi a jeho dedičom, ale nie tak
ako v prípade actio furti, proti jeho spolupáchateľom a poradcom : pretože oni ukradnutú vec nemali, nespotrebovali ju ani
ju nestratili.27 Preto môžeme tvrdiť, že v prípade krádeže sa mohli použiť dve od seba nezávislé žaloby a to :
- actio furti, ktorá znela na vymáhanie pokuty
- condictio furtiva, ktorá znela na náhradu poškodenej veci alebo jej vrátenie, kompenzáciu
Rímski právnici sa taktiež zameriavajú na otázku, či sa za manifestačného zlodeja bude považovať aj ten,
ktorého sa nepodarí prichytiť pri čine, no chytia ho skôr ako stihne ukryť vec na vopred premyslené miesto. Inými slovami,
či bude mať na chápanie inštitútu furtum manifestum nejaký význam, či bol páchateľ prichytený pri čine (dum fit) alebo
ešte predtým ako stihne vec ukryť na premyslenom mieste (eo loco …... ubi fit).
Sed utrum ita demum fur sit manifestus, si in faciendo furto deprehendatur, an vero et si alicubi fuerit
deprehensus ? Et magis est, ut et Iulianus scripsit, etsi non ibi deprehendatur, ubi furtum fecit, adtamen esse furem
manifestum, si cum re furtiva fuerit adprehensus, priusquam eo loci rem pertulerit, quo destinaverat.28
Ale možno považovať zlodeja za manifestačného iba vtedy, ak bude prichytený priamo pri čine krádeže alebo aj
vtedy, ak bude zadržaný niekde inde ? Z názoru, ktorý možno vidieť v spisoch Juliána je možno usúdiť, že aj keď nebol
prichytený na mieste kde došlo k deliktu, naďalej sa bude považovať za manifestačného zlodeja, ak veci ktoré so sebou
zobral ešte neodniesol na premyslené miesto.
Túto myšlienkovú tézu dopĺňa aj jeden z najvýznamnejších právnikov tej doby, Ulpiánus keď rozoberá, či pri
tomto rozlišovaní na furtum manifestum a nec manifestum je podstatné, či bol páchateľ zadržaný na verejnom alebo
neverejnom mieste. Podľa neho nie. Vychádza pritom z myšlienkových názorov Cassia. Dopĺňa, že keď už raz zlodej
dosiahol miesto kde chce ukradnutú vec ukryť, otázka manifestačnosti alebo nemanifestačnosti už nebude podstatná.
Sed si pertulit quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re furtiva, non est manifestus fur.29
Ak už dosiahne miesto úkrytu, tak potom aj napriek tomu, že bol s vecou prichytený nebude sa považovať za
manifestačného zlodeja.
Zaujímavá bola aj úprava prípadu kedy sa protizákonným konaním cudzej veci zmocnil otrok a jeho následne
prepustenie z otrockého stavu. Ako sa posudzovala táto situácia ? Išlo o prípad kedy sa otrok dopustil deliktu furtum ešte
v stave otroctva, no prichytený bol až po svojom oslobodení. Bude sa teda považovať za manifestačného zlodeja ?
Právnik Pomponius tvrdí že nie. Toto tvrdenie opiera o fakt, že pôvodný čin krádeže, ktorý bol spáchaný v stave otroctva
sa nepovažoval za furtum manifestum, preto ani oslobodeného otroka nemožno považovať za manifestačného zlodeja.
Určujúcim faktorom pri riešení otázky manifestum a nec manifestum je podľa jeho názoru prvok zadržania páchateľa.
Ibidem Pomponius eleganter scripsit deprehensione fieri manifestum furem: ceterum si, cum tibi furtum facerem
de domo tua, abscondisti te, ne te occidam, etiamsi vidisti furtum fieri, attamen non est manifestum.30
V tej istej knihe Pomponius vytvára elegantné pozorovanie, že je to práve zadržanie, čo robí zlodeja
manifestačným. Preto potom ak ukradnem niečo z tvojho domu a ty ma pri tom pristihneš a následne ťa zabijem, tak aj
napriek tomu, že si ma videl pri čine, nebude sa to považovať za furtum manifestum.
V niektorých prípadoch mohlo dôjsť k situácií, že sa zlodej mohol dopustiť zároveň furtum manifestum aj nec
manifestum. Vhodným príkladom na takúto situáciu je nasledujúci prípad : osoba, ktorá kradne kukuricu cez deň a vráti
sa v noci keď je aj prichytená sa považuje za manifestačného zlodeja pre situáciu keď odnáša svoju korisť31. No za
predchádzajúci čin nesie zodpovednosť ako zlodej nemanifestačný, pretože prichytený nebol. Preto môžeme konštatovať,
že v oboch prípadoch je miera zavinenia, či zodpovednosti vyrámcovaná momentálnym disponovaním ukradnutou vecou.
Ako potom môžeme definovať furtum manifestum a nec manifestum ? Tejto problematiky sa ujal právnik Gaius,
ktorý tieto dve druhy deliktu vymedzil negatívnou definíciou.
Nec manifestum furtum quid sit, apparet: nam quod manifestum non est, hoc scilicet nec manifestum est.32
Čo sa ustanovuje ako furtum nec manifestum je teraz zjavné: pre to čo nemôžeme považovať za furtum
manifestum bude očividne platiť, že pôjde o furtum nec manifestum.
Rímske právo poznalo, že základnými rozdielmi medzi manifestum a nec manifestum bol moment
bezprostredného pristihnutia pri čine a následného zadržania zlodeja. A práve tieto momenty zakladali existenciu
Žaloba, ktorá patrila vlastníkovi. Ide o vlastnícku žalobu, podľa ktorej sa tvrdilo vlastnícke právo.
BLAHO P., REBRO K.: Rímske právo, Bratislava-Trnav Iura Edition 2003, str. 401.
27 ROBY H.J.: Roman private law in the times of Cicero and of the Antonines Vol.2, Cambridge university press J. & C. F. CLAY 1902,
str. 83.
28 Ulp D 47.2.3.2.
29 Ulp D 47.2.5.1.
30 Ulp D 47.2.7.1.
31 LEWIS A. D. E., David J. IBBETSON : The Roman law tradition, New York, Cambridge University Press 1994, str. 64.
32 Gai D 47.2.8.
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priameho dokázania, či došlo k deliktu (furtum manifestum) alebo nie. V ostatných znakoch sa od seba neodlišovali.
Pretože nebol žiaden rozdiel vo vine medzi týmito dvoma formami furtum a už vôbec by sa za rozdiel nemohlo považovať
to, že jedno z týchto konaní by bolo viac nebezpečnejšie či zákernejšie.33 Preto môžeme povedať, že furtum nec
manifestum zahrňovala všetky tie prípady keď vôbec nebolo možné jednoznačné tvrdiť, že osoba ktorá bola videná s
ukradnutou vecou bola aj samotným páchateľom deliktu furtum.
Problémom odlišovania týchto dvoch druhov furtum sa zaoberali aj moderní teoretici. Vytvorili dve teórie, podľa
ktorých bolo takéto rozlišovanie medzi nimi potrebné. Prvá z nich bude zameraná na prvok pochybnosti, ktorý som v
predchádzajúcom texte spomenul aj ja. Kým pri nec manifestum sa tento prvok vyskytuje, furtum manifestum ho
neobsahuje. Ak sa budeme riadiť touto teóriou dospejeme k určitej nelogickosti. Pochybnosť ako taká môže byť síce
dobrým dôvodom pre určenie viny pri žalobe z krádeže, no nie v prípade znižovania sankcií za takéto konania.
Druhou teóriou učenci poukazujú na fakt, že v ranných dobách sa furtum trestala fyzickými trestami a v prípade
prichytenia zlodeja poškodeným, ho mohol aj zabiť. Preto bolo treba vyriešiť otázku tejto „svojpomoci“ poškodených osôb.
Pôvodná úprava pravidiel furtum manifestum bola snahou spoločnosti ako uzákoniť túto „svojpomoc“ a ustanoviť ich pod
kontrolu štátu. Ustanovená štvornásobná pokuta by potom znamenala výrazný posun od osobnej pomsty poškodeného a
vysoké peňažné náklady by boli pokryté, pretože sa uchoval páchateľov život34.
Iné názorové tézy sa opierali viac o myšlienku odstránenia prvku pomsty ako takého vôbec, ako o snahu
presunutia sankčnej právomoci na štát. Štandardné určovanie trestov bolo potom stanovené vzhľadom na to, že pocit
pomsty poškodenej osoby mohol viesť ku svojvoľnému potrestaniu spôsobenému drancovaním jeho majetku (vinníkom).35
ZÁVER
Problematika inštitútu krádeže a jej foriem v ponímaní rímskeho práva je natoľko široká, že sa nedá
vyčerpávajúco podať iba na niekoľkých stranách. Cieľom môjho príspevku bolo hlavne poukázať na základne znaky
krádeže ako takej a jej foriem. Zameral som sa konkrétne na problematiku furtum manifestum a nec manifestum a z nej
som si vybral niekoľko prípadov, pomocou ktorých som priblížil tento inštitút. Svojím pozorovaním som zistil, že
rozhodujúcimi faktormi určujúcimi ich delenie bol prvok zadržania páchateľa a prvok pochybnosti resp. nepochybnosti o
spáchanom delikte. Splnenie týchto podmienok vytváralo nespochybniteľné tvrdenie, že sa jednalo práve o furtum
manifestum.
Inštitút krádeže bol a aj v dnešnej dobe je považovaný za jeden z najzákladnejších inštitútov trestnej oblasti
právnych poriadkov. A tak ako väčšina iných právnych inštitútov, má svoje základy v právnej úprave starého rímskeho
práva.
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PRÁVNÍ POSTAVENÍ ŽENY A DĚTÍ V ŘÍMSKÉM PRÁVU
Ivana Stará
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Obsah příspěvku má čtenáře seznámit s postavením ženy v římském právu. Římané hleděli na ženu jako na
stvoření křehké, kterého je třeba si vážit a chránit je. Proto žena vždy spadala pod nadvládu muže , který měl nad ní držet
ochranou ruku a žena měla být ochránkyní rodinného krbu a měla pečovat o rodinu. Žena neměla zastávat žádné veřejné
funkce, ale vzdělání ženám odpíráno nebylo.Vzdělání často odráželo bohatství rodiny. Vzdělané ženy také spadaly pod
pravomoc pater familias. Výjimku v římském právu tvořily vestálky. Vestálky nebyly podřízeny žádné moci a ani nad nimi
nikdo nedržel ochranou ruku. Byly to kněžky bohyně Vesty a vázal je slib čistoty.
Kľúčové slová: Žena, pater familias, římské právo, rodinné právo, závazkové právo.
Abstract: The purpose of this article is to make readers familiar with the issue of the status of women in the Roman Law.
Romans considered women to be tender beings that must be respected and protected. Therefore women were always
inferior to men and men were supposed to guard them. In return, women were to protect the household and take care of
their family. No woman could hold a public office, however, they were granted access to education. Education would often
reflect the wealth of their family. Educated women were subject to the authority of pater familias as well.The so-called
vestal virgins were an exception in the Roman Law. The Vestales were not subject to any power and nobody protected
them either. They were the female priestesses of the virgin goddess named Vesta and they were bound by the oath of
purity.
Key words: Woman, pater familias, Roman law, family law, obligation law .
1

ÚVOD
Ve svém příspěvku jsem se rozhodla zaměřit pozornost na právní postavení osob alieni iuris v římské právu.
Převážná část příspěvku bude věnována právnímu postavení ženy v římském právu, kde bude zmíněna způsobilost ženy
k právům a povinnostem, právním úkonům a také k deliktní způsobilosti. Další část příspěvku se zaměří na důležité
události nebo právní předpisy, které měly zásadní vliv na právní postavení žen ve starověkém Římě. Krátce bude také
pojednáno o postavení ženy v římském manželství. Konkrétně se zaměřím pouze na typy manželství v římském právu
a na postavení ženy v těchto svazcích. V tomto příspěvku použiji nebo odkážu také na své dřívější práce, které se týkaly
uvedeného tématu.
Příspěvek má být podle názvu zaměřen také na právní postavení dětí v římském právu, ale výše uvedenou
problematikou se budu vzhledem k omezenému počtu stran zabývat pouze okrajově.
Postavení ženy v Římě nebylo za mák shodné s postavením ženy v dnešní společnosti. Římané považovali ženy
za stvoření křehké, slabé1 a často lehkovážné.2 Snad proto římské právo trvalo na myšlence, že žena má spadat pod
nadvládu muže. Muž jako nosný kámen rodiny měl nad ženou držet ochranou ruku. Nejprve dívka, pak žena spadala pod
nadvládu otce, po svatbě římské ženy vstupovaly do rodiny svého muže a stávaly se osobami alieni iuris v rodině svého
muže.3 Ochranou ruku nad ženami vždy držel pater familias, takže se často stávalo, že žena nespadala pod moc svého
otce nebo manžela, ale pod moc svého tchána nebo jiné osoby, které příslušelo postavení pater familias .4
2

ŽENY VE STAROVĚKÉM ŘÍMĚ
Řím existoval několik staletí 5, které v sobě zahrnovaly nejen právní, ale také společenské změny. Tyto změny
znamenaly úpravu právního postavení ženy ve společnosti.
Římské právo hledělo na ženu jako na stvoření, kterého je třeba si vážit. Tento názor nebyl přijímám v Athénách,
kde žena byla považována za pouhou služku. Řecké ženy měly ve svých domech vyhrazeny místnosti, kde trávily většinu
svého života, aby nepřišly do styku s jinými muži. Žena v Řecku se svým mužem měla společné lože, ne však stůl. Často
na ni bylo hleděno jako na otrokyni. Pokud chtěla opustit dům musela být plně zahalena a byla jí zakázána jakákoliv
veřejná funkce nebo zábava.
Paul.D.22,6,9.
Gaius I,144.
3 Osoba podrobená cizí moci. Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.252.
4 Nejstarší mužský ascendent, jediná osoba sui iuris a její hlava.Musel být římským občanem, ale nemusí mít děti a sám může být
dítětem. Nejprve měl doživotní absolutní moc nad všemi členy rodiny a nad veškerým rodinným majetkem, postupně se tato moc mění
z práva v povinnost. Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.247.
5 Řím byl podle legendy založen 21.dubna 753 př.n.l. v ústí řeky Tibery a během staletí se stal nejmocnější říší. V roce 476 n.l. dochází
k úplnému zániku říše římské.
1
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Ve Spartě měly ženy odlišné postavení od Athén. Ve Spartě byla žena symbolem rodiny a byla velmi vážená.
Sparťanky se směly částečně i podílet na výkonu veřejných funkcích.
Jak jsem již řekla Římané si žen vážili, ale nepřiznávali jim žádné funkce a ani se jinak nemohly účastnit
veřejného života. Římská společnost byla ryze patriarchální, neboť žena existovala pouze prostřednictvím muže. Ženě
v Římě příslušelo postavení jako „ochránkyni rodinného krbu“ . Z toho důvodu muž často ženě svěřoval klíče od domu a
žena měla na starosti péči o dům a chod domácnosti byl ponechán na její vůli.6 Podle římské tradice byla žena začátkem i
koncem své rodiny. 7 Svůj dům žena opouštěla vždy pečlivě zahalená.
Veřejný život v Římě byl zasvěcen mužům, žena neměla být jeho součástí. 8 I když žena byla vyloučena
z veřejného života, nebylo jí odepíráno vzdělání. Kvalita vzdělání často byla odrazem bohatství rodiny. I vzdělané ženy
spadaly pod pravomoc muže a nemohly se účastnit věcí veřejných. Nutno v této části podotknout, že za císařství ženy
často prosazovaly svoje názory a myšlenky skrze svoje vysoce postavené manžele či milence. Takový způsob je však
nám znám i dob dřívějších, neboť i prétoři, senátoři a konzulové měli své manželky. 9
Římané milovali hry a vše, co s nimi souviselo. Ženám vstup na hry zakázán nebyl, ale podle nařízení císaře
Augusta jim byly vyhrazeny pouze vyšší tribuny. Pokud se konaly zápasy nahých mužů, byl ženám vstup zakázán.10
Výjimku tvořili právním postavení žen v římském právu vestálky, neboť nepodléhaly moci pater familias a ani
nemusely mít svého poručníka. Byli tedy postavení osob sui iuris.11 Vestálky byly kněžky bohyně Vesty a sídlily v jejím
chrámu na Foru Romanu. Tento chrám byl založen v 7. st.př.n.l.králem Numa Pompilusem. Do chrámu byl zakázán vstup
mužům a nikdy se tu nevyskytla socha bohyně Vesty. Bohyni Vestu v chrámu představoval oheň, který byl i symbolem
Říma a nesměl nikdy vyhasnout. Vesta byla podle římské mytologie bohyně krbu, domova a celého Říma.
Vestálky byly nedotknutelné a vázal je slib čistoty. Pokud by došlo k porušení slibu následoval trest v podobě
pohřbení za živa za Quirinalskou bránou. Vestálka musela být pohřbena za živa, nebo´t byla nedotknutelná, a to i přesto,
že porušila daný slib. Tento rituál spočíval v tom, že kněžka byla spuštěna do vyzděné kamenné hrobky, kde měla
připraveny prostředky, které potřebovala k obživě. Do hrobky jí byl dávám chléb, mléko, olej a voda. Proviněná Vestina
panna musela před vstupem do hrobky odevzdat bílé roucho, stužky do vlasů a závoj, který využívala při výkonu obětí.
Tento způsob trestu se vykonával z toho důvodu, aby odsouzená nemohla svým dotykem poskvrnit věci společné všem
lidem, zejména vodu, vzduch a půdu .
Trestu neunikl ani svůdce, který byl nahý umrskán k smrti. Tento trest měl v Římě působit preventivně a hlavní
jeho funkcí bylo udobření si bohyně Vesty, protože porušení panenské čistoty vestálkou bylo nepříznivé znamení pro
celou obec. Řím v počátcích svého vzniku byl plně ovládán zvykovým právem, které bylo úzce propojeno s náboženskými
normami, které nastolili sami bohové.
Novickami se dívky stávaly zhruba mezi 6 -10 lety a jejich služba byla stanovena na dobu 30 let, nebyla tudíž
doživotní.
Původně se jednalo pouze o dívky z patricijských rodin, které musely být bez tělesných vad, mít oba rodiče a
děda z otcovy strany. Dívky byly vybírány losem z dvaceti možných adeptek.
Tuto poctu bylo možno i odmítnout na základě několika důvodů, například sestra vybrané dívky byla vestálkou,
nebo otec byl vysokým římským knězem.
Později byl vstup povolen i plebejským dívkám, které vybíral sám pontifik maximus. Za výborné služby se jim
dostávalo ocenění Vestalis Maxima. Vestálky byly velmi vážené a uznávané. Přednost jim dávali i sami konzulové a
vestálky byly často doprovázeny liktory.12 Pokud jim cestu zkřížil odsouzenec na smrt, byl osvobozen. Vystupovaly jako
jedna osoba a po městě většinou cestovaly vozem. Jejich vážnost byla i zvyšována tím, že v divadle a při hrách měly
vyhrazená čestná sedadla.
Vestálky měly předepsaný oděv i účes. Oděv byl nazýván rouchem a nepodléhal módě. Vlasy byly spletené do 6
copů a převázané stuhou .
Po provedení rituálního sňatku s nejvyšším pontifikem vestálka vystupovala z moci svého otce a stávala se
osobou sui iuris. Pak se tedy vestálka mohla stát dědičkou ze závěti, nemusela mít poručníka. Vestálky díky svému
postavení mohly i svědčit, účastnit se uzavírání smluv, ale nikdy od nich nemohl být vyžádána nebo vynucována přísaha.
Nutno na závěr říci, že vestálky byly sice z pohledu práva osobami svobodnými, ale dozor nad nimi a trestání
prováděl pontifex maximus, který zastoupil postavení pater familias. Jediná odlišnost římské familie spočívala v tom, že
vestálky byly oproti členům římské rodiny osobami sui iuris.

BURIAN,J.: Řím: světla a stíny antického velkoměsta.Praha: Svoboda,1970, s.79.
Mulier familiae suae et caput et finis est.
8 Ulp.D 50,17,2. Zde Ulpianus hovoří o tom,že ženy nemohou zastávat žádný občanský nebo veřejný úřad.
9 Více BURIAN,J.: Řím: světla a stíny antického velkoměsta.Praha: Svoboda,1970,s.192-196.
10 Tamtéž.
11 Osoba svého práva.
12 Liktoři –služebníci úředníků ve starém Římě,většinou propuštěnci; liktoři provázeli úředníky nesouce na rameni svazky prutů , v nichž
často bývala zatknuta sekyra Pruty a sekyra představovaly svrchovanou moc provázené osoby (imperium), resp. oprávnění při
prosazování této moci nechat občana zmrskat pruty či popravit.Liktoři často svému pánu razili cestu,vybízeli k úctě. Více BARTOŠEK, M.
: Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.176.
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3

ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM
Ne každý člověk byl podle chápání římských právníků nositelem práv a povinností. Za rozhodující faktor byl
považován staus osoby, který byl složen ze tří stupnů. 13 Způsobilost k právům povinnostem získával člověk narozením.14
Pokud došlo ke ztrátě nebo změně uvedeného statusu, který změnil právní postavení člověka. 15
Římští právníci často poukazovali na nesourodé postavení žen a mužů. 16 Římské ženy nebyly uzpůsobeny k
moci otcovské, manželské, ale ani k poručenství, svědectví při mancipaci nebo testamentu. 17
4

ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM
Výše zmíněnou způsobilostí se rozumí schopnost subjektu podle své vůle zakládat, měnit nebo rušit právní
vztahy. Způsobilost k právním úkonům v římském právu v sobě zahrnovala uzavírat smlouvy či konat jiné právní úkony, za
které pak tento subjekt nesl odpovědnost. Způsobilost k právním úkonům nebyla přiznána ženám, dětem, duševně
chorým, marnotratným a těm, které postihla infamie. 18
Ženy, které měly postavení osob alieni iuris, se smlouvami nemohly v žádném případě platně zavázat. Naopak
ženy v postavení sui iuris se smlouvami zavazovat mohly, přesto některé právní úkony byly nutné k postoupení ke
schválení jejich poručníkovi. Gauis se ovšem vyslovil, že institu poručnictví je již pouze přežitkem, který je založen pouze
na formálnosti tohoto úkonu. 19 Ženy byly zodpovědny i přes nerovnoprávné postavení s muži, za všechny spáchané
delikty.
Pokud se jedná o právní způsobilost k právním úkonům u dětí, tak děti, které nejsou schopny přednést slova
formálních úkonů, jsou podle římských právníků nezpůsobilé právně jednat. Jednalo se o děti do 7 let. 20 Nedospělé osoby
nebyly také způsobilé právně jednat, přesto v době klasické se nedospělci, kteří se blížili dospělosti, mohli konat právní
úkony, které zlepšovaly jejich postavení. Jestliže se nedospělec dopustil civilního delikt ( urážka, krádež) byl za toto
jednání plně odpovědný, za prétorské delikty odpovědný nebyl. 21
5

DELIKTNÍ ZPŮSOBILOSt
Deliktní způsobilost ženy se odvíjela od jejího společenské postavení. Pokud žena byla osobou alieni iuris a
spáchala nějaký zločin, tak vždy za ni odpovídal majitel moci. V této souvislosti římské právo hovoří o noxalní
odpovědnosti. 22 Pater familias mohl způsobenou škodu uhradit a nebo mohl pachatele vydat poškozenému. Ženy v
postavení sui iuris byly plně odpovědné za spáchané delikty a pasivně oprávněny k žalobě.

6

PŘEPISY, KTERÉ MĚLY VLIV NA POSTAVENÍ ŽEN V ŘÍMĚ

6.1

Doba královská
Základní organizační jednotkou v době královské byl rod, který se družil s příbuznými rody a vznikaly kurie, které
pak vytvářely kmeny. Původních počátcích společnosti se obyvatelé řídily nepsaným právem a jediným právem byl právní
obyčej. 23 V této době také vznikají královské zákony nazývané jako leges regiae. Zakladatel Říma Romulus vydal zákon,
podle kterého žena nesměla opustit svého muže, ale on ji mohl vyhnat ze svého domu za to, že se dopustila travičství,
padělání klíču nebo cizoložství. Pokud by muž opustil ženu z jiného důvodu, tak ženě příslušel nárok na půl jeho majetku.
Cizoložství či opilost manželky( stačilo pouhé napití vína) mohl muž trestat smrtí. Muž měl povinnost poradit se se svými
příbuznými na rodinném soudě. Podle legendy také Romulus je tvůrce zákona, podle které se pater familias mohl zbavit
dcery, zákaz platil pouze pro dcery prvorozené. Pokud žena přešla do pravomoce muže pomocí confarreatione24, pak byla
povinna sdílet s mužem veškerý majetek a náboženské rituály. 25

Prvním stupněm byl status libertatis neboli stav svobody. Druhý stupeň tvořil status cicitatis, který vyjadřoval příslušnost k obci.
Poslední část tvořil status familiae tedy příslušnost k rodině. Více REBRO,K. : Rimské pravo. Bratislava: Obzor,1980,s.70.
14 Ochranu požíval také nasciturus za předpokladu, že se narodil živý, měl lidskou podobu a byl občanem římským.
15 Capitis deminutio. Pokud občan ztratil svobodu nastávala C maxima. Ztráta svobody v sobě zahrnovala také ztrátu dalších
statusů.Viz.Paul.D 50,17,110. Ztráta příslušnosti k římské obci se nazývala capitis deminutio media. Capitis deminutio minima znamenala
změnu původní rodiny a přestup do rodiny nové. Více BARTOŠEK, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.52.
16 Pap.D.1,5,9.
17 REBRO,K. : Rimské pravo. Bratislava: Obzor,1980,s.71.
18 Právní snížení cti. BARTOŠEK, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.130.
19 Gai. I,190.
20 Více REBRO,K. : Rimské pravo. Bratislava: Obzor,1980,s.157.
21 Tamtéž.
22 Majitel moci ručí tak jako by danou škodu způsobil on sám. BARTOŠEK, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981.
s.195.
23 Více STARÁ,I.: Právní prameny v počátcích starověkého Říma. In Dny práva - 2009 - Days od Law. 1.vydání. Brno : Masarykova
univerzita Brno, 2009. od s. 2687 – 2694.
24 Gai. I.I.111.
25 Viz. SKŘEJPEK,M.: Posatvení žen v leges regiae a zákoníku XII.desek. Ius Romanum, Sborník ze IV.konference právních romanistů
ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu.Sestavila Kamila Bubelová.Olomouc: Univerzita Palackého,2002,s.51-61.
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Král Numa Pompilius se prosadil svými zákony za privilegia pro vestálky, které směly pořídit závět za života otce.
Tento král je také tvůrcem zákona, který zakazoval pohřbít těhotnou ženu, která měla v sobě nascitura. Podle nařízení
Numa Pompiliuse se žena také nesměla provdat do 10 měsíců od smrti svého manžela. Toto ustanovení mělo zabránit
pochbnostem ohledně případného těhotenství ženy. 26
6.2

Republika
Období republiky nastává po vyhnání posledního krále Superba kolem roku 509 př.n.l. V polovině 5 st.př.n.l. byla
sestavena desetičlená komise decemvirů 27, kteří byli pověřeni sepsáním obyčejového práva. Jejich počin byl nazván
Zákon dvanácti desek a zachycoval všecny sporné či nové normy římského práva. Zákon XII. Desek nařizoval ženám míti
poručníka, pokud byly osobami nepodřízenými cizímu právu a nebo také podle zákona mohla žena sama zbránit
přechodu do rodiny manžela tím, že každý rok byla během tří nocí nepřítomna v domě manžela. Tato žena tedy zůstávala
ve své původní rodině. 28 Podle Zákona XII. desek bylo zakázáno uzavírat sňatky mezi patricii a plebeji. 29
V roce 215 př.n.l. byl omezen luxus žen, který se týkal oblékání a šperků. Okolo roku 190 př.n.l. vyšel zákon
Legis Furia testamentaria, který dovoloval manželce nebo snoubence přijmout odkaz ( legatum) přesahující hodnotu 1000
assů. V roce 169 př.n.l. byl ovšem přijat zákon Lex Voconia , který zakazoval ženám dědit z testamentu po občanech
první majetkové třídy a zákon také říkal,že ze zákona nemohou dědit jiné ženy než dcery a sestry zůstavitele a to jen za
předpokladu,že byly jeho agnátkami. Kolem roku 162 př.n.l. byl zrušen domácí soud nad ženou.
6.3

Období principátu
Císařství se považuje za zlaté období římské jurisprudence. Císař Augustus je znám jako velký reformátor
rodinného práva. V roce 27 př.n.l vydává Edictum Augusti de intercessione, podle kterého mohla manželka nesmí převzít
záruku za dluh manžela. Za vlády císaře Claudia je tento zákaz rozšířen na všechny osoby. Toto opatření nemělo sloužit
ženám,ale mužům, neboť ženy, které by převzaly záruku za dluh, by mohly zvýšit svoje společenské a hospodářské
postavení. 30 Lex Iulia de adulteriis coercendis zavedl postih pro pohlavní styk s provdanou ženou a ke zrušení manželské
moci nad nevěrnou manželkou stačí pouhé prohlášení před sedmi svědky. Zákon Lex Iulia de fundo dotali, dával přednost
manželce, neboť bez jejího souhlasu nemohl její manžel zastavit nebo zcizit nemovitost, která byla v Itálii a byla součástí
jejího věna.
Císař Claudius svým CS31 Claudianum prolomil překážku manželství mezi pokrevnímí příbuznými v pobočné linii
do třetího stupně. K tomuto rozhodnutí vedlo císaře přání oženit se s neteří Agrippinou. Ke zrušení předpisu došlo v roce
342 n.l..32
Lex Petronia de adulterie iuridicio byl zákon z roku 61 n.l., který stanovoval případ,kdy se manžel zřekne žaloby
proti nevěrné ženě, tak pak tuto žalobu nemůže nikdy již použít. SC Plancianum de agnoscendis liberis vedl rozvedeného
muže k odpovědnosti za díté své rozvedené ženy. Muž musel být přesvědčen, že dítě je jeho a žena mu byla povinna
nahlásit své těhotenství do třiceti dnů od rozvodu. 33
Během výše zmíněného období došlo také k upřesnění stausu dětí, které se narodily v manželství mezi římským
občanem a cizinkou. Došlo k zákazu uzavírání sňatků mezi syny senátorů a nízko postavenými ženami a byl také zákaz
svatby mezi dcerou senátora a propuštěncem. Výchova nezletilých dětí měla být svěřena nejdříve matce a pak až dalším
příbuzným. 34
6.4

Období dominátu
V období dominátu znamená úpadek zlatého věku římského práva a pramen práva se stávají císařské konstituce.
35 V této době se datuje vznik soukromých sbírek Codex Gregorianus a Codex Hermogenianus. Za vlády císaře Justiniána
vznikla významná sbírka Digesta seu pandectae . 36 Také tento předpis přinesl do života žen v římě nemalé změny a do
popředí zájmu se dostává křesťanská nauka. Jelikož křesťanská víra se staví k rozvodu ne příliš vlídně, tak také římské

Tamtéž.
Viz. BARTOŠEK, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.86.
28 Viz. SKŘEJPEK,M.: Posatvení žen v leges regiae a zákoníku XII.desek. Ius Romanum, Sborník ze IV.konference právních romanistů
ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu.Sestavila Kamila Bubelová.Olomouc: Univerzita Palackého,2002,s.51-61.
29 Římské obyvatelstvo se dělilo na patricie a plebeje. Patriciové byli plnoprávní občané, byli potomky původních obyvatel a v Římě tvořili
urozenou vrstvu. Plebejové jsou potomci přistěhovalců, kteří neměli stejná práva. Většinou se jednalo o drobné zemědělce, kteří si museli
půdu od patricijů pronajímat nebo se živili jako řemeslníci a obchodníci.
30 Viz.ŽIDLICKÁ,M.:Postavení ženy v antickémŘímě v oblasti majetkoprávní. Ius Romanum, Sborník ze IV.konference právních
romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu.Sestavila Kamila Bubelová.Olomouc: Univerzita Palackého,2002,s.78.
31 Gai.I.1,4.
32 SKŘEJPEK,M.: Římské právo v datech.Praha: C:H:Beck,1997.
33 Tamtéž.
34 Tamtéž.
35 Gai.I I.5.
36 Digesta vybrala z předešlé právní vědy vše platné a použitelné pro potřeby společnosti.
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právo zpřísňuje podmínky rozvodu a sňatek uzavřený přísahou na Bibli nebylo možno rozvést vůbec. Zcela bylo
vyloučeno manželství mezi křesťany a Židy. Muži, který chtěl zlákat jeptišku k sňatku, hrozila smrt.
7

POSTAVENÍ ŽENY V ŘÍMSKÉM MANŽELSTVÍ
Žena v římském manželství neměla shodné postavení s mužem 37. Římské manželství vznikalo souhlasem 38 a
postavení ženy se odvozovalo od uzavřeného manželství. Manželka v manželstvím přísném (matrimonium cum in manum
conventione) byla osobou alieni iuris a nemohla mít žádný majetek a veškerý majetek, který nabyla, nabývala pro svého
manžela 39. V přísném manželství 40 měla žena ke svému muži postavení dcery (sororis loco) a muž měl nad ženou
neomezenou moc 41. Formu přísného manželství lze přirovnat ke kapitisdeminuci 42 manželky a veškerý majetek, který
žena měla náležel do moci jejího manžela nebo té osoby, která měla v jeho rodině postavení osoby sui iuris. Postupem
času se v Římě vyvinul institut manželství volného. Forma volnějšího manželství spočívá v tom, že žena již nepřestupuje
do rodiny svého manžela a nadále setrvává v rodině svého otce a tím je omezena moc manžela nebo osoby, které přísluší
označení pater familias, nad ženou. Žena je stalé podřízena moci svého otce, ale děti narozené ve volném manželství již
patří do rodiny pater familias. Ve formě volného manželství nepřestupoval majetek ženy na manžela a všechny výlohy
spojené se založením nové rodiny náležely muži. Bylo však zvykem, že žena přinášela svému muži věno ( dos ), které
mělo ulehčit jeho začátky při zakládání nové rodiny. Věno bylo zřizováno otcem nevěsty a nebo jejími příbuznými. Věno
zřízené otcem bylo označováno jako dos profecticia. Jednalo pouze o zvyk nikoliv povinnost ze strany ženy, ale pokud
žena věno nepřinesla mohl manžel odmítat ženu živit. Za předmět věna lze považovat vše, co bylo schopno rozšířit
majetek rodiny, do které se žena přivdala. Věno se stávalo majetkem muže a žena neměla právo na jeho vrácení, ale
s postupem doby dochází k uvolňování a žena si pomocí stipulace podmiňuje navrácení věna v případě rozvodu.Žena
však ani při této formě manželství nemůže svého muže převyšovat ve společnosti.
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POSTAVENÍ DĚTÍ V ŘÍMSKÉM PRÁVU
Pater familias nadán se nazývá patria potestas 43.V soukromém právu měl otec nad svými dětmi opravdu
neomezenou moc, ale pro právo veřejné byly děti svobodní římští občané a synům byly přiznány politická práva. Jinak se
také v učebnicích římského práva setkat s názorem, že postavení dětí bylo rovno postavení otroků.
Přestože otec měl nad svými dětmi právo života a smrti a jeho moc vůči dětem byla absolutní, opět se v právu
objevuje tradice radit se o trestech s příbuznými, nešlo však o jeho povinnost, přísnější tresty za kruté tresty dětí otcem
zavedla doba císařská. Otec v této době měl právo dětem uložit pouze lehké tresty, pro těžší tresty bylo nutné úřední
schválení. Od vlády Konstantina Velikého bylo na vraždu dítěte otcem pohlíženo jako na vraždu příbuzného (parricidium).
Osud novorozeného dítěte byl vložen do rukou otce,neboť mu náleželo právo dítě odložit (ius exponendi) , toto
právo se praktikovalo u narození dcer, kde výjimku tvořila dcera prvorozená, která mohla být odložena pouze pokud byla
tělesně postižená. Otec měl právo dítě prodat a to z důvodu zisku a nebo pouze z důvodu bídy. Později za vlády
Konstantina se právo prodeje dětí omezuje pouze na novorozence.
Pater familias nejen, že měl nad dětmi právo života a smrti, ale také odpovídal za jejich chování a škody, které
vznikaly v důsledku jednání jeho dětí. Otec odpovídal za škodu způsobenou svými dětmi a měl povinnost tuto vzniklou
škodu uhradit. Právo dávalo otci možnost pomocí mancipace převést dítě, které škodu způsobilo do rodiny poškozeného.
Takto převedená osoba měla postavení otroka,které bylo pouze dočasné a veřejná práva jim nebyla odjímána, pouze na
dobu dočasného otroctví byla pozastavena, ale v oblasti soukromoprávní dochází k dočasnému přetrhání vazeb s vlastní
rodinou. Osoba v mancipiu (personae in mancipio) se stává součástí rodiny nového pána. Po odpracování škody se tyto
osoby vracely do svých původních rodin.
Děti v moci otcovské nebyly podle římského práva samostatné subjekty práv. Vše co děti nabývaly získával pater
familias. Synové se mohli však zavazovat smlouvami a také být z těchto smluv žalováni, ovšem díky neschopnosti míti
majetek, stávaly se tyto závazky nevykonatelnými. Dcery a manželka se ovšem v žádném případě nemohly zavazovat
smlouvami.
Odlišné postavení synů a dcer se také odráží ve skutečnosti, že otec pro své syny zřizoval peculia, na kterých
synové mohli hospodařit. Peculia byla také vydělována pro otroky. Peculiem se rozumí majetek oddělený od majetku pater
37 Římské manželství bylo uzavíráno v zájmu muže, který měl neomezenou moc nad manželkou a nad dětmi. Moc nad manželkou
nazývá římské právo jako patria manus . Více o římském manželství viz Inst. 1,10 nebo Gai. 1,58 a nsl.
38 Ulp.D.35,1,15.
39 Pokud manžel nebyl osobou sui iuris, tak vše co žena nabyla připadalo jeho otci. Blaho. P., Haramia. I., Židlická. M. : Základy rímského
práva. Bratislava 1997, s. 130.
40 Je obsaženo slovo manus, které podle Gaiova svědectví bylo symbolem moci manželské nad ženou a od této moci se odvíjelo
postavení ženy v manželství. Blaho. P., Haramia. I., Židlická. M. : Základy rímského práva. Bratislava 1997, s. 130.
41 Manželka byla podřízena svému muži, pouze ona mohla být trestána za nevěru, ale při těžších trestech se muž musel poradit
s rodinnými příslušníky. Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.225.
42 Doslovně zmenšení osobnosti, která nastává změnou některého stavu, který tvoří osobnost člověka. Právník Paulus uvádí tři statuty
svobodu, občanství a rodinu. Paul.D. 4,5,11.
43 Doživotní a absolutní moc hlavy rodiny. Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.205.
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familas, na kterém mohou synové a otroci hospodařit podle instrukcí otce a nebo pána a nebo také podle svého vlastního
uvážení. Objektem mohl být pozemek,dům, dílna nebo peníze. Oddělením majetku však vlastnické právo nepřecházelo na
syny či otroky, ale zůstávalo zachováno ve prospěch otce. Zde tedy hovoříme o faktickém vlastnictví, které mohlo být
kdykoliv odejmuto a každý výtěžek pekulia náležel vlastníkovi. Postupem doby se tiše mění pohled na pekulium a tento
pohled je založen na předpokladu, že syn nebo otrok může volně nakládat se získaným majetkem. Za republiky je dána
otrokovi možnost vykoupit se z otroctví a pater familias nemůže odejmout pekulium bez závažného důvodu. Takové
chování bylo považováno za nepřípustné a proti dobrým mravům.
Synům také náleželo právo zřizovat testament pro majetek, který získali za dobu vojenské služby. Tyto výhody
byly přeneseny v 4.století i na majetek získaný od císařů a nebo na majetek získaný mužem ve státních, duchovních a
právních službách. Otcova moc je také oslabována v době Konstantina Velikého, který za své vlády odjímá z otcovi
pravomoci věci, které náleží jeho dětem,ale tyto věci děti získaly od matky a nebo od příbuzných z matčiny strany. Takto
získané věci náleží otci,ale ten je nesmí zcizovat a tyto věci musí být zachovány dětem.
Omezení otcovi pravomoci bylo završeno justiniánským právem, které zavedlo jmění adventní (bona adventitia) .
Jedná se o majetek , který dítě z jiných důvodů , než z majetku otce.Otec takový majetek spravoval , ale nakládat s ním
mohlo pouze se svolením dítěte, bylo-li již dospělé , samo dítě potřebovalo souhlas otce , ale se souhlasem otce nemohlo
dítě pořídit závět , a proto po smrti dítěte nastává vždy zákonné dědění.
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ZÁVĚR
Závěrem lze říci, že téma příspěvku nebylo vzhledem k požadovanému rozsahu plně rozebráno, a proto se stane
také námětem k mé další práci.
Římské právo dalo vzniknout dokonalému právnímu systému, který se stal inspirací pro kontinentální právní
systém a také inspirací k novému občanskému zákoníku. Přesto v římském právu existují kapitoly, kterými se nelze
nechat ovlivnit, nebo´t se z pohledu dnešního práva jeví jako silně diskriminační.
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ODPOVĚDNOST SOUDCE V ŘÍMSKÉM PRÁVU
(LITEM SUAM FACERE)1
Tomáš Havel
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Tématem krátké studie je problematika římského civilního procesu v období republiky. Záměrem je uvažovat
nad formami odpovědnosti, které jsou přičitatelné praetorovi a soukromému soudci. U obou těchto subjektů je to
samozřejmě odpovědnost trestní, ale v případě soukromého soudce i odpovědnost občanskoprávní. Jde o jeden
z institutů, latinsky označovaný jako litem suam facere, který zmírňuje případnou tvrdost absence opravných prostředků
v rámci civilního procesu. Občanskoprávní odpovědnost je stanovena jako objektivní, a to na základě úmyslu, nedbalosti,
ale i z neznalosti. Vedle klasické trestní odpovědnosti tak mohl soudce učinit proces svým vlastním a vstoupit do právního
vztahu s jednou z procesních stran na základě nepojmenované žaloby, kterou praetor připouštěl ve své praxi. Škodu
vzniklou nesprávným rozsudkem nahrazoval soudce poškozenému formou pokuty dle spravedlivého uvážení soudce,
který vedl nový proces.
Klíčová slova: Římský civilní proces, odpovědnost soudce, rozsudek, občanskoprávní odpovědnost.
Abstract: The theme of a short study is the issue of Roman civil procedure in the Republican period. The intention is to
consider forms of a liability that are attributable to the praetor and private judge. It is, of course, criminal liability by both of
these subjects, but it includes concerning the case of the private judge also civil liability. This is one of the institutes, in
Latin called litem suam facere, which reduces the hardness of the absence of any remedies under the civil procedure. The
civil liability is determined as the objective, on the basis of intentional fault, negligence, but also inadvertence. In addition
classical criminal responsibility, enabled a judge to make trial his own and enter into legal relationship with one of the
litigant on the basis of unnamed action, which praetor had allowed in his practice. A judge replaced a damage resulting
from wrong judgment, which was caused to an injured party, by a fine according to the discretion of a judge who led the
new trial.
Key words: Roman civil procedure, responsibility of a judge, judgment, civil liability.
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ÚVOD
Problematika odpovědnosti v nejširším smyslu slova úzce souvisí s lidským jedním v rámci všech typů
společnosti, které jsou založeny na vysoké míře sociální interakce. Dotýká se tak rozmanitých druhů sociálních vztahů.
Jistě by nebylo obtížné vyjmenovat některé druhy mimoprávní odpovědnosti, s nimiž se nezřídka setkáváme v běžném
životě. Vedle početné skupiny jednotlivých typů mimoprávní odpovědnosti se, zejména v právní praxi, setkáváme
s odpovědností toliko právní, která úzce souvisí s regulativními účinky práva, jakožto dominantního normativního systému.
Irena Pelikánová se tak domnívá, že „základní funkce práva tkví zejména v tom, že k respektování pravidel právních
normou artikulovaných donucuje právní odpovědností“.2 Jistě by bylo možné, z hlediska právně-teoretického,
s předchozím tvrzením alespoň částečné polemizovat, ale na druhou stranu platí, že daná problematika není bez
významu, čemuž svědčí četné studie týkající se odpovědnosti ve všech odvětvích platného práva, právo evropské a
mezinárodní nevyjímaje.
Úvodem každého textu se sluší alespoň krátce pojednat o předmětu i metodách zkoumání. Tuto stručnou
romanistickou studii věnuji římskému procesnímu právu, přičemž je nutné respektovat fakt, že v římském právním
systému nebylo právo hmotné a procesní odděleno tak ostře, jak je tomu v rámci recentním právních řádů. Ono úzké
sepětí mezi právem hmotným a procesním vyplývá již z podstaty institutu žaloby římského práva. Zatímco v recentním
právu představuje žaloba univerzální prostředek, jehož prostřednictvím se adresáti právních norem domáhají svých
nároků vyplývajících z hmotného práva, právo římské vychází se systematiky oddělených actiones. „Podle dnešního práva
je žaloba stejně prostředkem k uplatnění nároku na zaplacení trhové ceny, jako nároku na vrácení zápůjčky, vydání
deposita, odškodnění z deliktu atd. Proti tomu římská actio venditi na zaplacení tržní ceny je naprosto neupotřebitelná, jak
ostatně již pojmenování ukazuje, k vydobytí zápůjčky (tu nutno vymáhati actio certae creditae pecuniae), k vrácení
deposita (actio depositi).“3 Praetor při ediktální činnosti, kdy povoloval nové žaloby, ve své podstatě tvořil hmotné právo.
Civilní právo antického Říma totiž bylo dlouhou dobu spíše právem zaostalého agrárního státu, přičemž nebývalý rozmach
impéria po punských válkách vytvářel nesoulad právního a společenského vývoje. K nápravě civilního práva tak

Tento příspěvek vznikl v rámci grantu SVV 262402/2011.
KNAPPOVÁ, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu, s. 14.
3 VÁŽNÝ, J. Římský proces civilní, s. 10.
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přistupovali praetoři tvorbou masy honorárního práva. V tomto případě se jedná o opačný postup tvorby práva, než je
běžné v moderní společnosti.4
Hlavním předmětem následujících řádků budou některé poznámky k odpovědnosti soudce, a to v časově
ohraničeném období civilního republikánského procesu, tedy nejstaršího procesu legisakčního a Aebutiovým zákonem
fakultativně zavedeného procesu s písemnými formulemi. Pokud hovoříme o republikánském procesu, musíme ještě
alespoň stručně nastínit, kdo je vlastně oním soudcem. Jak známo, římský civilní proces se rozpadá do dvou procesních
fází. První, nazývaná in iure, představuje řízení před praetorem či jiným nositelem jurisdikce. Během této fáze je právním
spor subsumován pod příslušnou normu. Ve druhé fázi, nazývané apud iudicem, se zkoumá materiální (skutková)
problematika daného sporu. Při této procesní fázi soudcem není úřední osoba, ale osoba soukromá, iudex privatus,
přičemž iudices privati mohou být v římském procesním právu iudex, arbiter a recuperatores. Jedná se o zajímavou
ilustraci laicizace práva a je tak nutné důsledně oddělovat dva pojmy. Ius dicere jakožto jurisdikce je praetorovou úřední
pravomocí, pro činnost soukromého soudce užíváme pojmu iudicare jakožto judikační činnost, jejímž prostřednictvím se
posuzují konkrétní skutkové jevy v rámci určitého soudního sporu. Z těchto důvodů musíme směřovat úvahy o
odpovědnosti římského soudce ke dvěma subjektům našeho zájmu, tedy k praetorovi i k soukromému soudci. Praetor sice
v římském republikánském právu nebyl jediným nositelem jurisdikce, můžeme zmínit např. i kurulské aedily, ale vzhledem
k praktické stránce věci budeme hovořit toliko o odpovědnosti praetora.
Při zpracování daného příspěvku jsem vycházel ze standardních romanistických metod. Jedná se především o
exegezi klasických antických textů a dále o komparaci vybrané literatury tuzemské i zahraniční. Vzhledem k omezenému
prostoru budu na některých místech citovat Digesta pouze v mnou připraveném českém překladu, a to s vědomím toho,
že jistě pro čtenáře není obtížné originální latinský text vyhledat a srovnat. V případě Gaiových Institucí vycházím ze
známého precizního překladu J. Kincla. Vzhledem k výše uvedenému svůj příspěvek dělím z hlediska struktury pouze na
dvě základní části: odpovědnost praetora a odpovědnost soudce.
2

ODPOVĚDNOST PRAETORA
Praetor především zastupoval, nebo lépe řečeno, představoval římský stát a jeho autoritu v rámci zejména
republikánského soudnictví. Podívejme se nyní na jeho úlohu o něco podrobněji. Jako první se nabízí otázka, jak vlastně
definovat officium praetora v rámci republikánských magistratur. V úvahu připadá mnoho pojmů vyjadřujících jeho činnost.
Praetor byl nepochybně politikem, ale také zároveň úředníkem, soudcem ve formálním smyslu slova a v neposlední řadě
také svého druhu zákonodárcem. Pohledem recentní teorie dělby moci praetorský úřad vstupoval do všech jejích složek.
Vynecháme-li úvahy o odpovědnosti mimoprávní, budeme se vzhledem k „veřejné“ funkci praetora zabývat odpovědností
vyplývající z práva veřejného, tedy odpovědností vzniklou na základě procesních úkonů a také v neposlední řadě
odpovědností trestní.
Základní otázkou je, jaké pravidlo aplikuje praetor na strany sporu v procesní fázi in iure a to v rámci své volné
úvahy, která je omezená toliko předloženým ediktem a vědomím nutnosti respektovat římský princip ekvity. Vzhledem
k právní jistotě existovala zaběhnutá právní praxe, jak během civilního soudního řízení postupovat. Pokud však praetor
v rámci své jurisdikce aplikoval na některou ze sporných stran normu novou, dříve neužívanou, vystavil se tak možnosti
kteréhokoliv odpůrce žádat užití této normy v rámci nového sporu, jehož by byl případně praetor účastníkem jako procesní
strana. Zjednodušeně řečeno, pokud praetor aplikoval nové pravidlo, mohlo být aplikováno i něj. „Zásadou tou řídil se, jak
uvádí Cicero, již otec Augustův, K. Oktavius…“5 Pro zajímavost můžeme dodat, že otec prvního římského císaře Gaius
Octavius pocházel ze zámožné rodiny jezdeckého stavu a jako první z rodiny se stal senátorem. Roku 81 př. Kr.
vykonával úřad praetora. Budoucí princeps Augustus se narodil roku 63 př. Kr. Gaiovi Octaviovi a jeho manželce Atii.
K této zásadě nalézáme konkrétní fragment6 v Digestech: „Když někdo, kdo disponuje úřední mocí, stanoví novou
právní normu proti komukoliv, dotčený by měl využít stejné normy, a to kdykoliv se jeho protivník domáhá svého
práva u soudu. Když někdo dosáhne aplikace nové normy osobou disponující úřední mocí, pak kdykoliv se
následně jeho protivník může domáhat stejné normy, nechť pak rozsudek je vydán proti němu (tomu, kdo
dosáhne vydání nové normy – pozn. aut.) v souladu s takovou normou.“7
Uvedený úryvek pochází od Domitia Ulpiana z třetí knihy jeho komentáře Ad edictum. V rámci tohoto institutu
jde především o omezení praetorské svévole při procesní činnosti, každého praetora tak lze pohánět k odpovědnosti za
jeho rozhodování. Tato odpovědnost se však nevztahuje pouze na magistráta, ale i na každého, kdo si nějakým
způsobem ono procesní rozhodnutí vymůže a také na ty, „jimž byla iurisdictio mandata i na adsesory magistratovy“.8
Magistrát měl totiž možnost prostřednictvím institutu iurisdictio mandata zmocnit k výkonu jurisdikce někoho jiného. Dělo
se tomu tak např. v době, kdy cizinecký praetor pobýval mimo město a jeho jurisdikci vykonával praetor městský, který byl

Pap. D. 1, 1, 7, 1.
HEYROVSKÝ, L. Římský proces civilní, s. 80.
6 Ostatně celý titul D 2, 2., který se nazývá „Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur.“, se týká této problematiky.
Můžeme ho volně přeložit: „Stejné pravidlo, které kdokoliv užije proti jinému, má být aplikováno i na něj.“ Trochu odlišně pak překládá M.
Skřejpek: „Jaké právní postavení zřizuje někdo druhému, musí totéž sám strpět.“
7 Ulp. D. 2, 2, 1.
8 HEYROVSKÝ, L. Římský proces civilní, s. 80.
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zákonem vázán na svoji přítomnost ve městě.9 Otázka přítomnosti či nepřítomnosti soudních přísedících v rámci civilního
řízení se jeví v dostupné literatuře jako poněkud sporná. V rámci republikánského soudnictví praetor připravoval porotní
řízení ve fázi in iure zřejmě osamocen. Přítomnost přísedících si vyžádala některá řízení, kde praetor rozhodoval
s konečnou platností sám a to zejména v procesu extra ordinem. S postavou stálého rádce nazývanou adsessor, tedy
osoby s právním vzděláním, se pravidelně setkáváme až za principátu. Leopold Heyrovský k tomu píše: „Za principatu
bylo zavedeno a potrvalo i za absolutné monarchie, že každý úředník vykonávající samostatnou jurisdikci má míti stálého
rádce právnického, zvaného adsessor.“10
Odpovědnost se tak vztahovala i na tyto rádce, resp. přísedící. K tomu také v Digestech uvádí Iulius Paulus:
„Tímto ediktem, zlý úmysl toho, kdo spravuje soudnictví by měl být potrestán, zajisté, když soudnictví není
kvůli nečinnosti přísedících vykonáváno tak jak by mělo, mělo by to poškodit nikoliv magistráta, ale samotného
přísedícího.“11 Zde je řešena otázka vymezení hranic odpovědnosti mezi magistrátem a soudními přísedícími. Výše
uvedené odstavce týkající se principu „stejné pravidlo, které kdokoliv užije proti jinému, má být aplikováno i na něj“ lze
ještě rozvést v jedné rovině. Tento princip totiž nebylo možné aplikovat v případech, kdy magistrát pouze vykonával
některá opatření procesního charakteru bez zjevné vazby na samotný předmět řízení, zejména v případech udělení
pokuty apod. Bylo by jistě přinejmenším neúčelné, aby magistráti či přísedící podléhali těmto sankčním opatřením jen
z toho důvodu, že v rámci některého z předešlých řízení byla užita oproti dřívější praxi nově.12
Dalším typem odpovědnosti, která je předmětem našeho výkladu, je znovu odpovědnost veřejnoprávní,
odpovědnost trestní. Magistrátova trestní odpovědnost se vztahuje k problematice výběru soukromého soudce. Unus
iudex byl povolán v druhé procesní fázi civilního soudního řízení (apud iudicem) fakticky soudní spor rozhodnout. Nejen
z tohoto hlediska je tak jeho výběr významným faktorem, který ovlivňuje spravedlivý proces. Pokud magistrát přijal
úplatek, a to od některé z procesních stran, při dosazování soukromého soudce, dopustil se trestného činu, tzv. crimen
repetundarum. Jednalo se o trestný čin zahrnující širokou skutkovou podstatu jakékoliv formy vydírání či úplatkářství při
výkonu úřední moci. Pod tento trestný čin byla také subsumována skutková podstata trestného činu přijetí úplatku za
vynesení rozsudku. Avšak tyto trestné činy, resp. jejich skutkové podstaty nebyly upraveny v římském republikánském
právu, byť tato problematika se jeví v dostupné literatuře částečně sporně, nicméně zřejmě nejúplnější výklad k tomu
podává Bernardo Santalucia.
Před rokem 59 př. Kr. bylo postupně vydáno několik zákonných norem upravujících problematiku vydírání. Tyto
zákony se týkaly především zneužití moci správci jednotlivých provincií. Místodržící (správci provincií) se totiž nezřídka
dopouštěli vydírání na obyvatelích spravované provincie. Můžeme tedy uvést konkrétní zákony: lex Calpurnia de pecuniis
repetundis z roku 149 př. Kr. (trestem bylo navracení nepoctivě získaného majetku), lex Acilia de repetundis zřejmě z let
123-122 př. Kr. (tímto zákonem byl zaveden peněžitý trest ve výši dvojnásobku nepoctivě získaného majetku) a konečně
lex Servilia repetundarum z roku 111 př. Kr. Lex Iulia repetundarum z roku 59 př. Kr. pak byla poslední republikánskou
úpravou širší problematiky trestných činů úplatkářství a celkového zneužití úřední moci. Sankci představovala pokuta ve
výši čtyřnásobku získaného majetku a ztráta členství v senátu.13 Trestný čin přijetí úplatku při dosazení soukromého
soudce byl sankcionován patrně až za principátu, přestože bývá spojován s republikánským Caesarovým zákonem14,
který platil ještě za Justiniána (482-565). Je tak s podivem, že tato zákonná norma existovala v římské právním řádu přes
500 let.
K problematice úplatkářství uvádí Aemilius Macer v Digestech: „Lex Iulia k úplatkářství stanoví, že nikdo
nesmí nic převzít za účelem stanovení soudce nebo arbitra nebo za účelem výměny soudce či arbitra nebo za
účelem jejich ovlivnění při rozsudku. Nic za stanovení, nic za výměnu (změnu), nic za ovlivnění při rozsudku. A
také nesmí nic převzít za uvrhnutí někoho do vězení, za svázání někoho nebo za nechání někoho svázat nebo za
propuštění z okovů, ba ani za odsouzení nebo osvobození někoho. Také nesmí nic převzít za vyměření škody
nebo za vydání nebo nevydání rozsudku zahrnujících osobní status nebo peníze.“15 Z hlediska interpretace tohoto
úryvku je pro nás nejvýznamnější první souvětí, které se týká jurisdikční činnosti praetora. Je zde poměrně výstižně
definována trestní odpovědnost, vztahující se k výběru soukromého soudce, bez ohledu na to, zda jím byl unus iudex
nebo arbiter. Výše uvedený Macerův text zřejmě pracuje s Iuliovým zákonem v jeho pozdějším znění za principátu.
K tématu odpovědnosti praetora můžeme shrnout, že v rámci jeho činnosti můžeme uvažovat o několika jejích
podobách, nicméně vzhledem k jeho úloze v rámci civilního procesu je zřejmě nejpodstatnější odpovědnost trestní, která
je v římském právu velmi přesně definována, včetně následných sankcí.

HEYROVSKÝ, L. Studie k civilnímu procesu římskému. Iurisdictio mandata.
HEYROVSKÝ, L. Římský proces civilní, s. 77.
11 Paul. D. 2, 2, 2.
12 Gai. D. 2, 2, 4.
13 BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva, s. 204.
14 SANTALUCIA, B. Diritto e proceso penale nell´ antica Roma, s. 259.
15 Macer D. 48, 11, 7.
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3

ODPOVĚDNOST SOUDCE
Ve městě Římě zpočátku mohli být jako unus iudex nebo arbiter vybírání pouze senátoři. Ke změně došlo v roce
122 př. Kr., kdy G. Gracchus vyloučil senátory jakožto porotce v oblasti soukromoprávní i trestní a porotní úřad přešel na
equites. Toto opatření bylo zřejmě účelové v boji o moc, kdy se Gracchus tímto krokem pokoušel dostat jezdectvo na svou
stranu. V roce 81 př. Kr. pak Sulla navrací porotní soudy opět mezi senátory, seznam je doplněn přibráním cca. 300
jezdců. Avšak už o 11 let později, roku 70 př. Kr., lex Aurelia iudiciaria zavedl systém nový. Vznikl zvláštní porotní seznam
(album iudicium selectorum, iudices selecti) rozdělený do tří oddílů podle skupin osob, ze kterých bylo možné vybírat
(senátoři, jezdci a tribuni aerarii). Za Caesara roku 46 př. Kr. tribuni ze seznamu odpadli. I v pozdějších letech docházelo
postupně k dalším změnám (za Augusta či Caliguly), nicméně lze učinit závěr, že soukromý soudce byl po většinu doby
vývoje římského civilního práva buď senátorem nebo jezdcem.
Odpovězme si na otázku, jaké další podmínky byly kladeny na osobu soukromého soudce. Předně šlo o věk,
každý příslušník některého ze stavů musel splňovat věkovou hranici, aby mohl být zapsán do seznamu. Zpočátku šlo o
osoby, které dovršily 30 let věku, později za císaře Augusta (žil v letech 63 př. Kr. – 14 po Kr.) se tato věková hranice
snížila na 25 let. Další podmínkou pak bylo nabytí římského občanství již narozením. Naopak právnické vzdělání nebylo
nutným předpokladem, aby se jednotlivý občan mohl stát soudcem. Tyto podmínky se týkaly osob zapsaných v seznamu,
který byl veden původně praetorem, později za principátu císařem.
Album iudicium však nebylo nepřekonatelným limitem pro výběr osoby soudce. V souladu s dominancí
dispozitivní zásady římského republikánského civilního soudnictví bylo umožněno vybrat, na základě shodné vůle obou
stran sporu, i někoho mimo soudcovský seznam. Nepochybně zajímavé jsou podmínky na takovéto osoby kladené. Jak
uvádí Iulius Paulus, někteří byli vyloučeni zákonem, někteří obyčejem a někteří svými přirozenými (osobními)
vlastnostmi.16 Z hlediska osobních vlastností byli vyloučení z této volby hluší, němí, choromyslní a nečestní. Obyčejem
byli vyloučeni otroci a ženy, zákonem pak osoby vyloučené ze Senátu. Na slepé se uvedené podmínky nevztahovaly.
K tomu v Digestech: „Slepý muž může být ustanoven soudcem.“17 Předpokládalo se, že zvolený soudce byl římským
občanem, dále platila zásada nemo iudex in causa sua: „Iulianus říká, že pokud jedna ze stran sporu učiní sebe
soudcem pro celý spor nebo jeho část, nutně musí býti ustaven další soudce, protože je nespravedlivé, aby
někdo dělal soudce ve své vlastní věci.“18 Ona vlastní věc se ale netýká vztahů mezi otcem a synem, tady nalézáme
nepochybný rozdíl mezi omezením např. praetora a soukromého soudce. L. Heyrovský k tomu dále uvádí: „Nevadilo však,
byl-li soudce spojen mocí otcovskou s tou nebo onou procesnou stranou.“19 Obdobně pak v Digestech uvádí Africanus:
„V soukromoprávních přích může mít syn (svého) otce za soudce a otec (svého) syna za soudce.“20
Autoritativnost soudního rozhodování v antickém Římě, stejně jako v recentních právních řádech, vyplývá již
z podstaty práva, je tedy autoritou legálně-racionální. Vycházíme z toho, že spory rozhoduje nezaujatý soud a disponuje
při tom výkonem státní moci. V nejstarším a klasickém římském procesu rozsudek odvozuje autoritu veřejné moci od
jednotlivých držitelů jurisdikce, právě oni reprezentují stát a dbají spravedlivého řízení. Unus iudex je pak v přeneseném
smyslu také nositelem veřejné moci, protože podmínky kladené na jeho osobu mají veřejnoprávní charakter a jeho
rozhodování je akceptováno nejen spornými stranami, ale i státní mocí.
Jako právní subjekt je soukromý soudce trestně odpovědný, přičemž tato forma právní odpovědnosti se tak z
pochopitelných důvodů nevztahuje pouze na praetora, ale i na soudce. Rozhodnou normou pro posouzení trestní
odpovědnosti je pak v republikánském právu zřejmě lex Cornelia de falsis z roku 81 př. Kr. V situaci, kdy iudex převzal
úplatek, dopustil se trestného činu, jehož skutková podstata se vztahovala i na osobou uplácející. K této problematice
můžeme také uvést konkrétní text z Digest: „Když je potvrzeno, že vybraní soudci byli přistiženi nebo dopadeni
s penězi, jsou zpravidla odvoláni z jejich soudu nebo posláni do vyhnanství nebo jsou po pevně stanovenou
dobu předáni místodržícímu.“21 Vedle úplatkářství byl trestně odpovědný každý soukromý soudce, který vědomě porušil
jasný zákon nebo císařskou konstituci. Je tak jasně stanovena subjektivní stránka trestného činu, nicméně o něco
složitější se jeví interpretace toho, co může být považováno za jasný zákon.
Právní hermeneutika, jakožto filosofická disciplína, je stejně jako rozsudek tvořivým myšlenkovým procesem
interpretace práva. V recentním právu tak hovoříme o interpretaci práva i se zřetelem k účelu právní úpravy. Je však
interpretace práva možná i soudcem římského civilního soudnictví? Musíme odpovědět, že patrně většinou nikoliv.
Rozsudek v římském právu není zřejmě výsledkem nějaké hlubší interpretace, ale spíše klasické textualistické
subsumpce.22 To ostatně vyplývá již z povahy psaných pramenů římského práva a vlivu silného formalismu. Nemůžeme
však zcela vyloučit situaci, kdy i v římském právu je interpretace nutným předpokladem správné aplikace. Pokud

Paul. D. 5, 1, 12, 2.
Ulp. D. 5, 1, 6.
18 Ulp. D. 5, 1, 17.
19 HEYROVSKÝ, L. Římský proces civilní, s. 59.
20 Africanus D. 5, 1, 77.
21 D. 48, 19, 38, 10.
22 Paul. D. 32 ,25 ,1. „Není-li ve slovech žádná neurčitost, nepřipouští se otázka po vůli.“
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nepostačí výklad jazykový, přistupuje soudce k výkladu logickému, jehož prvkem je také jistá obdoba dnešní
teleologického výkladu. Soudce přihlíží i „k účelu, jehož měl zákon dosáhnouti, jejž Římané nazývají ratio legis“.23
V tomto rámci interpretace práva můžeme připustit, že bylo možné vcelku exaktně zjistit a následně sankcionovat
jasné porušení zákona. Lze také pro úplnost citovat další krátký úryvek z Digest: „Také když soudce opominul
císařskou konstituci, bude potrestán.“24 Trestní odpovědnost je tak jedním z typů právní odpovědnosti, která je
přičitatelná soudci, jakožto soukromé osobě, a to stejně jako nejvyšším úředníkům římského státu. Tento fakt, při srovnání
recentních právních řádů na evropském kontinentě a římského právního systému, není rozhodně ničím překvapivý. O
něco zajímavější tak mohou být úvahy nad odpovědností veskrze soukromoprávní, civilní.
Litem suam facere. Volně můžeme z latiny přeložit jako „učinit proces svým vlastním“. Nabízí se tak zásadní
otázka, jaké právní události mohly vést k situaci, kdy soukromý soudce, povolán k plnění veřejné povinnosti25, vstoupil do
soukromoprávního vztahu s některou ze stran sporu. Jedním z charakteristických znaků klasického řízení je úzké sepětí
mezi žalobní formulí a rozsudkem v otázce jejich vzájemného poměru, resp. v poměru mezi nárokem tvrzeným v žalobě a
nárokem soudem uznaným. Ostatně již část znění žalobní formule hovoří zcela jasně: si paret, condemna, si non paret,
absolve. Můžeme tedy dovodit, že v případech, kdy žalobce žaloval vyšší částku než mu skutečně náležela (tzv. plus petit
či plus petitio), soudce musel vydat zcela osvobozující rozsudek.
Tento prvek římského procesního práva je jistě jedním z limitů soudcovského rozhodování. V diskreci soudce
není vlastní skutkové posouzení věci, na jehož základě by „volně“ přisoudil žalobci nárok, který dle takové zjištění
odpovídá objektivní realitě. Soudce pouze rozhoduje o konkrétním procesním poměru vyplývajícím z litiskontestace, jejíž
výsledkem je nutně nějaká konkrétní částka. „Iudex musí k této částce odsouditi, i kdyby to činilo více nebo méně proti
obnosu primární povinnosti, tedy i kdyby z toho vzniklo neodůvodněné zkrácení žalobce nebo žalovaného: vždyť obě
strany učinily procesní dohodu, že bude-li prokázána intence, má býti odsouzen žalovaný k té a té částce.“26 Na případné
škodlivé následky nedodržení úzkého sepětí mezi žalobní formulí a rozsudkem upozornil již Gaius ve svých Institucích:
„Soudce však musí dbát na to, aby v případě že je v kondemnaci zanesena pevná částka, neodsoudil žalovaného
k částce vyšší ani nižší, jinak promění spor ve svůj vlastní.“27
Nutnou součástí každého soudního řízení, ostatně i ve své podstatě každého lidského jednání, je možnost
dopustit se chyby, omylu nebo dokonce záměrného zkreslování skutečnosti. Většina právních řádů hledá prostředky, jak
přiblížit soudní rozhodování objektivní společenské realitě. Nejen z těchto důvodů existují v procesním právu různé formy
opravných systémů, které však v republikánském civilním procesu využívány nebyly a to zřejmě z různých důvodů: „Když
je někdo vyděděn, v rámci odsouzení, byť třeba nespravedlivého (nesprávného), protože neměl být vyděděn,
nemá zde obrany, protože pro takový, jednou daný rozsudek platí, že ho musí snést.“28 Dále k objasnění
neexistence opravných prostředků můžeme citovat znovu z Digest: „Musíme akceptovat, že někdo je svobodný již od
narození, pokud je zde soudní rozhodnutí s tímto důsledkem, v souladu s tímto míníme, že skutečně je svobodný.
Pro rozsudek soudu (věc rozhodnutou) je presumována správnost (pravdivost).“29 Z uvedeného je zřejmé, že za
římské republiky byla nezměnitelnost rozsudku něčím samozřejmým, ale jistě i tehdy bylo zřejmé, že je nutné pracovat
s nějakým institutem, který by mohl zhojit případné vady řízení.
V právní praxi městského praetora postupem doby vznikla možnost žádat o udělení žaloby, která příslušela
některému z dřívějších subjektů právního sporu. Žaloba směřovala proti soudci předcházejícího sporu a podle dostupných
informací nenesla žádné konkrétní označení. Šlo tedy o prostou actio nebo actio in factum. Důsledkem toho nastala
situace, že každý soukromý soudce mohl velmi snadno učinit proces svým vlastním, a to v případě, že by rozhodl
objektivně nesprávně. Soudce se najednou mohl rychle stát procesní stranou nového sporu. V tomto případě je tak
konstruována soukromoprávní odpovědnost za rozsudek, která případně vedla k náhradě škody. Civilního deliktu se
soudce dopustil nejen úmyslným nebo nedbalostním jednáním, ale i z pouhé neznalosti. Jde tak o přísnou konstrukci
objektivní odpovědnosti za quasidelikt.30 Zřetelné svědectví o tom podává znovu Gaius v Digestech: „Když učiní
soudce proces svým vlastním, nemůže na něj být nahlíženo jako na toho kdo je vázán vzhledem k tomu, že
spáchal delikt, protože totiž není vázán ustanoveními smlouvy a ve chvíli, když se dopustí něčeho nesprávného,
dokonce z neznalosti, jako výsledek takového skutku může na něj být podána žaloba vyplývající právě z tohoto
skutku a následně musí zaplatit pokutu, která odpovídá spravedlivě dané události a je stanovena svědomitým
rozsudkem soudce.“31
Výsledkem dalšího procesu byla pokuta, směřující k žalobci jakožto náhrada škody. Její výše byla stanovena
volnou úvahou porotce, přičemž byla zpravidla menší, než celý předmět nesprávně rozhodnutého předchozího sporu.
Zjednodušeně řečeno, pokud soudce rozhodl, byť jen z neznalosti, nesprávně, zpravidla ho neminula pokuta, která však
BONFANTE, P. Instituce římského práva, s. 28.
Marci. D. 48, 10, 1, 3.
25 Arcadius Charisius D. 50, 4, 18, 14.
26 VÁŽNÝ, J. Římský proces civilní, s. 61.
27 Gai. Inst. 4, 52.
28 Ulp. D. 38, 2, 12, 3.
29 Ulp. D. 1, 5, 25.
30 SKŘEJPEK, M. Litem suam facere, s. 10-11.
31 Gai. D. 50, 13, 6.
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celou škodu poškozenému neuhradila. Trochu jiná situace nastala v případě, kdy bylo prokázán úmyslně nesprávný
rozsudek. K tomu v Digestech: „Soudce musí mí na paměti, že se stane odpovědným k náhradě škody, když
podvodně rozhodne v rozporu se zákonem (bereme v potaz, že tak učinil podvodně, když je zřejmé, že je vinný
vzhledem k zaujatosti nebo dokonce korupci) a jako následek zaplatí celou hodnotu škody.“32 Úmysl tak znamenal,
že soudce musel nahradit pokutou poškozenému celou škodu ve výši předmětu řízení.
5

ZÁVĚR
Na závěr si dovolím krátkou úvahu nad vztahem římského procesního práva a dnešního civilního procesu. Jak již
bylo uvedeno, existence trestní odpovědnosti praetora i soukromého soudce není z dnešního pohledu ničím překvapivým.
Zejména úplatkářství a zneužití veřejné moci prostupuje celou historií společnosti od antiky až po dnešek. Často slýcháme
tezi, že římské právo je základním stavebním kamenem kontinentální právní kultury. Platí to však i u civilního procesu?
Podstatným rozdílem je neexistence opravných prostředků v rámci republikánského civilního procesu. Vedle
pocitu nezměnitelnosti jednou daného rozsudku k této situaci mohly vést i některé další důvody. Předně musíme
respektovat, že ne každá žaloba dospěla až do procesní fáze apud iudicem. Praetor totiž mohl odmítnout žalobu nejen
z formálních, ale i materiálních důvodů, a to zejména v případech, kdy by se žaloba opírala o zjevně přežité normy
civilního práva. Jinak řečeno, nosným principem celého procesu byla římská aequitas. Recentní právní věda nezná přesný
analogický termín k termínu římského aequitas. Nahradit ho pouhým slovem spravedlnost by bylo dosti zjednodušující.
Spravedlnost vychází ze systematiky vnitřních subjektivních hodnot, které si každá lidská bytost utváří během
socializačních procesů. Co je spravedlivé, nemusí být nutně legální a naopak. Dosažení spravedlnosti je směřování k
většinově přijímané formě ideálního právního státu, který zformuloval např. již antický básník Vergilius: „Saturni gentum
haut vinclo nec legibus aequam.“ 33
Vedle denegatio actionis existovala také možnost žalovat soudce za nesprávný rozsudek. Tento institut
samozřejmě nemá v dnešním právu obdoby, což jistě vyplývá již z rozdílných konstrukcí civilního procesu. Na druhou
stranu mohl vést k soudce k pečlivějšímu výkonu své funkce, resp. veřejné povinnosti. Proč žaloba, která směřovala na
soudce, nenašla nikdy svého názvu s jistotou nevíme. Jedním z možných výkladů je snaha praetorů nevypichovat chyby
v řízení konaném v rámci jejich jurisdikce.
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VZŤAH ŠTÁTU A CIRKVI A CIRKEVNÁ SPRÁVA V ŠPANIELSKOM
MIESTOKRÁĽOVSTVE PERU
Ján Puchovský
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku je problematika vzťahu štátu a cirkvi a cirkevnej správy v španielskom miestokráľovstve
Peru, ktoré existovalo v rokoch 1542 – 1824 a zahŕňalo väčšinu španielskych dŕžav v Južnej Amerike. Podobne ako
v Španielsku aj v peruánskom miestokráľovstve bola Katolícka cirkev vplyvnou inštitúciou s úzkymi väzbami so štátom.
Obrátenie domorodého obyvateľstva na kresťanskú vieru sa považovalo za jednu z najdôležitejších úloh koloniálnej
správy. Cirkev však bola štátu do značnej miery podriadená v rámci systému tzv. kráľovského patronátu nad Katolíckou
cirkvou v Španielsku a jeho kolóniách. V miestokráľovstve Peru existovala štandardná cirkevná správa, zložená
z arcibiskupstiev a biskupstiev, ktoré sa členili na farnosti. Významnou cirkevnou inštitúciou koloniálneho Peru aj celej
španielskej Ameriky bola inkvizícia. Jej úlohou bolo strážiť čistotu viery a kontrolovať morálku občanov. Osobitnú a veľmi
zaujímavú kapitolu problematiky cirkevnej správy v miestokráľovstve Peru tvorí tzv. jezuitský štát v Paraguaji. Išlo
o pozoruhodne úspešný pokus jezuitských misionárov realizovať predstavy o možnosti sociálne spravodlivého
spoločenského usporiadania, riadiaceho sa kresťanskými morálnymi princípmi, v prostredí domorodého obyvateľstva bez
vplyvov európskych kolonizátorov.
Kľúčové slová: španielske miestokráľovstvo Peru, vzťah štátu a cirkvi, cirkevná správa, inkvizícia, jezuitský štát v
Paraguaji
Abstract: Object of the conference contribution are the issues of relationship between State and Church
and ecclesiastical administration in Spanish Viceroyalty of Peru, which existed in the period 1542 – 1824 and included the
majority of Spanish colonial possessions in South America. The Catholic Church was in the Peruvian Viceroyalty similarly as in Spain – influential institution with close ties with the State. Conversion of the indigenous population to
Christianity was considered as one of the most important tasks of colonial administration. However, the Church was
subordinated to a large extent to the State in the system of so-called Royal Patronage over the Catholic Church in Spain
and its colonies. In Viceroyalty of Peru there existed standard ecclesiastical administration, composed of archbishoprics
and bishoprics, divided into parishes. The Inquisition was important ecclesiastical institution of colonial Peru and of whole
Spanish America. Its task was to keep guard over the purity of faith and to control the morality of citizens. The special and
very interesting chapter of issues of ecclesiastical administration in Viceroyalty of Peru is represented by so-called Jesuit
State in Paraguay. It represents noticeably successful experiment of Jesuit missionaries to put into practice the ideas of
possibility of socially equitable system, based on Christian moral principles, between indigenous population without
influences of European colonizers.
Key words: Spanish Viceroyalty of Peru, relationship between State and Church, ecclesiastical administration, Inquisition,
Jesuit State in Paraguay
1

ÚVOD
Miestokráľovstvo Peru, existujúce v rokoch 1542 – 1824 bolo významnou súčasťou španielskeho koloniálneho
impéria. Zahŕňalo všetky španielske dŕžavy v Južnej Amerike s výnimkou Venezuely a patrila k nemu aj Panama. Jeho
hlavným mestom a sídlom miestokráľa, ktorý stál na čele tohto celku bola Lima. Španielsko bolo dlhé stáročia silne
katolíckym štátom a katolícku vieru rozšírilo aj vo svojich zámorských dŕžavách. O náboženské potreby veriacich sa v nich
staralo početné duchovenstvo. V tomto príspevku sa zameriame na charakter vzťahu štátu a Katolíckej cirkvi
v miestokráľovstve Peru ako aj v jeho materskej krajine – Španielsku, ako aj na organizáciu cirkevnej správy
v peruánskom miestokráľovstve. Osobitnú pozornosť budeme venovať inkvizícii ako významnej cirkevnej inštitúcii,
pôsobiacej v Španielsku i jeho kolóniách, ako aj tzv. jezuitskému štátu v Paraguaji – autonómnemu útvaru spravovanému
v 17. a 18. storočí jezuitským rádom, ktorý sa v ňom značne úspešne snažil o vytvorenie sociálne spravodlivej spoločnosti
v prostredí guaraníjskych Indiánov.
2

VZŤAH ŠTÁTU A CIRKVI V ŠPANIELSKU A JEHO KOLÓNIÁCH
Španielsko bolo dlhé stáročia baštou katolicizmu v Európe, a preto je prirodzené, že katolícky charakter vtlačilo aj
svojim kolóniám na americkom kontinente, na Filipínach a v Tichomorí. Katolícka cirkev mala významné postavenie
v rámci správy rozsiahlych španielskych zámorských dŕžav, označovaných termínom Indie. Obrátenie domorodého
obyvateľstva na kresťanskú vieru sa považovalo za jednu z najdôležitejších úloh koloniálnej správy. Svedčia o tom aj
zákony obsiahnuté v zbierke španielskeho koloniálneho práva – Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias z roku
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16801. Celá prvá kniha tejto mimoriadne rozsiahlej právnej zbierky sa týka cirkevných záležitostí a jej prvý zákon obsahuje
zámer a záväzok kráľa šíriť katolícku vieru v celej svojej ríši: „Boh náš Pán vo svojom nekonečnom milosrdenstve
a láskavosti sa rozhodol dať nám, bez toho, aby sme si to zaslúžili, tak veľkú časť tohto sveta pod (našu – pozn. autora)
vládu ... A cítiac sa zaviazaný viac ako akýkoľvek iný vládca na svete snažiť sa slúžiť mu a usilovať sa o slávu jeho
svätého mena a použiť všetky sily a moc, ktorú nám dal na úsilie, aby bol uznávaný a uctievaný na celom svete za
pravého Boha, ktorým je, a stvoriteľa všetkého viditeľného i neviditeľného a želajúc si túto slávu nášho Boha a Pána,
šťastne sa nám podarilo priviesť Svätú Rímsku Katolícku Cirkev nespočetným pohanom a národom, ktoré obývajú
Západné Indie, ostrovy i pevninu Oceánskeho mora a iné časti (sveta – pozn. autora) podriadené našej vláde. A aby
všetci ... mali úžitok z obdivuhodného dobrodenia spásy vďaka krvi Krista nášho Pána, prosíme ... pôvodných obyvateľov
našich Indií, ktorí neprijali svätú vieru, pretože naším zámerom pri príprave a vysielaní učiteľov a kazateľov pre nich je
dosiahnutie ich obrátenia a spásy, aby ich prijali a v pokoji ich počúvali a úplne uverili ich učeniu. ...“2 Aj mnohé ďalšie
zákony v tejto zbierke sa týkajú šírenia kresťanstva medzi domorodcami. Ako príklad možno uviesť názvy niektorých
ďalších zákonov obsiahnutých v prvom titule prvej knihy Recopilcaión: „Zákon II. Aby kráľovi kapitáni po svojom príchode
do ktorejkoľvek provincie a objaveného územia Indií deklarovali svätú vieru Indiánom; Zákon III. Aby služobníci cirkvi ako
prvú vec učili Indiánov článkom našej svätej katolíckej viery; Zákon V. Aby boli Indiáni dobre uvedení do svätej katolíckej
viery a aby o to miestokráli, audiencie a guvernéri osobitne dbali “3 atď. Obrátenie domorodého obyvateľstva na
kresťanstvo sa dokonca oficiálne považovalo za základnú úlohu Rady pre Indie – najvýznamnejšieho ústredného orgánu
správy španielskych zámorských kolónií.4 Svedčí o tom titul jedného zo zákonov obsiahnutých v Recopilación de las
Leyes de los Reinos de Indias z roku 1680: Zákon VIII. Aby základnou starosťou Rady bolo obrátenie Indiánov a aby
poverila touto úlohou vhodných služobníkov“5.
Katolícka cirkev bola v Španielsku už od čias stredoveku úzko prepojená so štátom a v období reconquisty6 sa
dostala do značnej závislosti od svetskej moci. Zjednotitelia Španielska – Katolícki králi7 Fernando Aragónsky a Isabel
Kastílska v rámci svojej unifikačnej politiky kládli veľký dôraz na religiozitu španielskeho obyvateľstva. V 16. a 17. storočí
početný stav duchovenstva mimoriadne vzrástol a rovnako sa posilnila aj jeho politická moc, spoločenský vplyv
a bohatstvo. Klérus sa stal dominantnou triedou španielskej spoločnosti. Aj v španielskej Amerike sa prejavila nerozlučná
jednota oltára a trónu, ktoré sa vzájomne podporovali. Cirkev obhajovala božský pôvod kráľovskej moci a koruna
podporovala celosvetovú autoritu Katolíckej cirkvi.8
V priebehu reconquisty králi získali právo vymenovávať biskupov9 na znovudobytom území. Na krytie nákladov
spojených s bojom proti moslimom, ktorý sa považoval za križiacku vojnu, a s ich obrátením na kresťanstvo bola kráľom
poskytnutá aj časť cirkevných desiatkov. Po skončení reconquisty sa panovníci týchto privilégií nezriekli. Naopak, dosiahli
rozšírenie práva rozhodovať o obsadzovaní cirkevných úradov a kontrolovať cirkevné príjmy.10
Rozsiahle privilégiá vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi v kolóniách boli španielskym kráľom priznané ešte v dobe, keď
nik nemal predstavu o veľkosti území, ktoré sa Španielsku podarí objaviť a dobyť. Od roku 1493 získali niekoľkými
pápežskými listinami celý rad výsad, vytvárajúcich tzv. kráľovský patronát (real patronato) nad Katolíckou cirkvou
v španielskych kolóniách. Bulou Inter Coetera zo 4. mája 1493 pápež Alexander VI.11 zveril duchovnú starostlivosť
o obyvateľov Nového sveta Katolíckym kráľom.12 Bulou toho istého pápeža zo 16. novembra 1501 získali španielski
panovníci právo na cirkevné desiatky v novoobjavených oblastiach pod podmienkou, že budú zodpovední za zavedenie
a podporu cirkvi v týchto oblastiach, konverziu Indiánov a ich vzdelávanie vo viere. Celkovo mali byť desiatky používané
na cirkevné účely, ale spravovať ich mala koruna.13 Napokon pápež Július II. bulou Universalis Ecclesiae z 28. júla 1508
oficiálne ustanovil kráľovský patronát španielskych panovníkov nad cirkvou v Indiách (Patronato Indiano). Bula Universalis
1 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias (Rekopilácia zákonov kráľovstiev Indií) z roku 1680 predstavuje najvýznamnejšiu
zbierku španielskych koloniálnych zákonov. Je to monumentálne dielo pozostávajúce zo 6377 zákonov pochádzajúcich z rôznych období
dejín španielskych Indií. Recopilación sa delí na deväť kníh. Knihy sa ďalej delia na tituly obsahujúce zákony. Celkový počet titulov je
218.
Citáty z Recopilación uvedené v tomto článku pochádzajú z kompletného textu tejto zbierky zákonov uverejneného na webovej
stránke peruánskeho parlamentu (http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm).
2 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Lib. 1., Tit. 1., Ley I.
3 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Lib. 1., Tit. 1., Leyes II., III., V.
4 Charakteristiku postavenia a právomocí Rady pre Indie možno nájsť napr. v článku: PUCHOVSKÝ, J.: Ústredné orgány správy
španielskych zámorských kolónií v 16. až 19. storočí. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 1, 2009, č. 1, s. 80-92.
5 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, Lib. 2., Tit. 2., Ley VIII.
6 Boj za oslobodenie častí Iberského polostrova ovládaných od 8. storočia moslimami, ktorý sa úspešne skončil v roku 1492 dobytím
Granady.
7 Termín Katolícki králi (Reyes Católicos) je zaužívaným označením kráľovského páru Isabel Kastílskej a Fernanda Aragónskeho
(vládnucich v druhej polovici 15. storočia a začiatkom 16. storočia) v hispanofónnej, hispanistickej a iberoamerikanistickej literatúre.
8 HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 185.
9 ktoré podľa kánonického práva okrem stanovených výnimiek patrí pápežovi
10 POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 112.
11 Rod Borgiovcov, z ktorého tento pápež pochádzal, mal pôvod v Španielsku.
12 TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 141.
13 HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 186.
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Ecclesiae dávala Fernandovi Aragónskemu a jeho nástupcom na kastílskom tróne právo predkladať návrhy na menovanie
osôb do všetkých cirkevných úradov, ktoré za normálnych okolností patrilo pápežovi. Kandidátov na arcibiskupov,
biskupov a opátov navrhoval pápežovi kráľ.14 Prakticky to znamenalo, že obsadzovanie týchto miest prešlo úplne do rúk
koruny, lebo pápež nemohol vymenovať nikoho, kto by nevyhovoval kastílskemu kráľovi. Výber kandidátov na najvyššie
cirkevné úrady mala na starosti Rada pre Indie. Kráľ z nich jedného vybral a požiadal pápeža o jeho potvrdenie, ktoré bolo
spravidla len formalitou.15 Navrhovaný kandidát dostal od kráľa menovací dekrét. Pred nástupom do funkcie skladali
vysokí cirkevní hodnostári sľub vernosti panovníkovi, rovnako ako štátni úradníci.16 Aj vymenovávanie duchovných do
nižších cirkevných hodností v kolóniách bolo v rukách štátu. Kandidátov na kanonikov a ostatných členov katedrálnych
kapitúl navrhoval americkým biskupom panovník alebo jeho rada. Kandidátov na farárov a doctrineros (kňazov
indiánskych farností) navrhovali koloniálnym biskupom vyššie postavení predstavitelia miestnej správy v Indiách –
miestokráli alebo guvernéri.17 Tí totiž vykonávali aj funkciu vicepatrónov – vykonávateľov kráľovského patronátu nad
cirkvou vo svojich obvodoch. Vplyv pápežskej kúrie na život cirkvi v španielskych kolóniách obmedzovalo aj zavedenie
tzv. kráľovského placet v roku 1538. Pápežské buly, breve a iné výnosy sa odvtedy mohli publikovať a plniť v kolóniách
len so súhlasom štátnej správy.18 Orgánom oprávneným udeľovať tento súhlas bola Rada pre Indie.19
V snahe ešte viac oslabiť vplyv pápežskej kúrie na Katolícku cirkev v španielskych kolóniách sa koruna usilovala
o vytvorenie patriarchátu pre tzv. Západné Indie. Patriarcha mal byť zástupcom pápeža pre cirkev v španielskej Amerike,
ale závislým od kráľa. Spočiatku sa zdalo, že sa kráľov zámer podarí, lebo pápež Klement VII. v roku 1524 zriadil
patriarchát s právomocou nad celými Západnými Indiami. Patriarchát však napokon zostal len čestným úradom, ktorý bol
pre cirkev v španielskej Amerike prakticky bezvýznamný.20
Poskytnutie patronátnych práv nad cirkvou v kolóniách kastílskym panovníkom bolo výrazom politickej prevahy
kráľov nad pápežmi, ktorej napomáhali neurovnané cirkevné pomery pred nápravou vykonanou Tridentským koncilom
(1545 – 1563). Rímska kúria sa síce niekoľkokrát pokúsila o nadviazanie bezprostredného kontaktu s cirkevným životom
v španielskej Amerike, ale všetky jej pokusy, či už išlo o vyslanie pápežského nuncia do Ameriky, alebo o zasahovanie do
misijnej činnosti prostredníctvom Kongregácie pre šírenie viery, boli odmietnuté. Španielski králi sa tiež snažili obmedziť
priamy styk biskupov so Svätou stolicou, vyžadujúc, aby s ňou komunikovali cez Radu pre Indie. Rovnako bola zakázaná
aj priama korešpondencia príslušníkov cirkevných rádov s pápežskými orgánmi.21
Koncepcia kráľovského patronátu nad Katolíckou cirkvou v španielskych kolóniách sa v 18. storočí zmenila.
Bourbonovci22 patronát zachovali. Nepovažovali ho však za pápežom poskytnuté privilégium, ale za dôsledok suverenity
panovníka.23
Napriek systému patronátu bola Katolícka cirkev v španielskej Amerike vplyvnou a bohatou inštitúciou, ktorá sa
mnohokrát dostala do konfliktu so štátnymi orgánmi24.
3

CIRKEVNÁ SPRÁVA A INKVIZÍCIA V MIESTOKRÁĽOVSTVE PERU
Vytváranie cirkevnej správy v španielskej Amerike prebiehalo takmer súčasne s prenikaním Španielov do Nového
sveta. Základnými jednotkami katolíckej cirkevnej správy v španielskych kolóniách boli – rovnako ako inde vo svete –
biskupstvá (diecézy), ktoré sa združovali do cirkevných provincií pod vedením arcibiskupov – metropolitov, pričom
biskupstvo vedené arcibiskupom sa označovalo (a dodnes sa označuje) ako arcibiskupstvo (arcidiecéza). Na území
miestokráľovstva Peru vznikli počas jeho existencie postupne tri arcidiecézy (Lima25, Santa Fe en Nueva Granada26
a Charcas27), ktorým boli podriadené viaceré sufragánne diecézy.
V rámci každého biskupstva existoval orgán nazývaný cirkevné cabildo (Cabildo Eclesiástico) zložený z vikára,
dekana, penitenciára a kanonikov, ktorí zabezpečovali každodenné bohoslužby a radili biskupovi. Biskupstvá sa delili na
španielske a indiánske farnosti.28 Duchovenstvo v koloniálnom Peru sa z času na čas stretávalo na miestnych konciloch,
Porovnaj HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 187.
POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 113.
16 ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie, s. 75.
17 Porovnaj HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 186.
18 Porovnaj POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 114.
19 Porovnaj HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 187-188.
20 Porovnaj POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 114. Zoznam biskupov, ktorí boli nositeľmi titulu patriarchu Západných
Indií v rokoch 1524 – 1963 možno nájsť na webovej stránke http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dw502.html . Od smrti patriarchu
Západných Indií Leopolda Eija y Garaya v roku 1963 zostáva tento cirkevný úrad neobsadený.
21 Porovnaj POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 114.
22 Dynastia Bourbonovcov vystriedala na španielskom tróne rod Habsburgovcov v roku 1700.
23 BASADRE, J. Historia del Derecho Peruano, s. 263.
24 Konfliktom medzi Katolíckou cirkvou a štátom v miestokráľovstve Peru sa podrobnejšie venuje José Tamayo Herrera (TAMAYO
HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, 1985, s. 142-143.).
25 so sídlom v hlavnom meste peruánskeho miestokráľovstva – Lime, ktoré je aj v súčasnosti hlavným mestom Peru
26 so sídlom v meste Santa Fe de Bogota, ktoré je dnes pod názvom Bogota hlavným mestom Kolumbie
27 so sídlom v meste Chuquisaca (jeho ďalšími pomenovaniami v koloniálnom období boli La Plata a Charcas), ktoré sa dnes nazýva
Sucre a je hlavným mestom Bolívie
28 TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 137.
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ktoré riešili aktuálne otázky cirkevného života.29 Ich konanie je právne upravené v ôsmej hlave prvej knihy Recopilación de
Leyes de los Reinos de las Indias z roku 1680, nazvanej „O provinčných a synodálnych konciloch“ (De los Concilios
Provinciales, y Synodales)30.
Členovia duchovenstva podliehali svetskému súdnictvu len sčasti. V prvej inštancii ich totiž súdili príslušní
cirkevní sudcovia a až o odvolaniach rozhodoval svetský súdny orgán – audiencia.31
Významnou cirkevnou inštitúciou koloniálneho Peru aj celej španielskej Ameriky bola inkvizícia. Mala strážiť
čistotu viery a kontrolovať morálku občanov.32 Inkvizícia v Španielsku bola zriadená v poslednej štvrtine 15. storočia.33
V Amerike existovala oficiálne od 22. júla 1517, keď generálny inkvizítor udelil všetkým biskupom v Indiách právo, aby
pôsobili ako jeho splnomocnenci.34 Inkvizičná právomoc tak prešla na biskupov. Táto biskupská inkvizícia trvala niekoľko
desaťročí a jej právomoc sa vzťahovala aj na Indiánov.35 V druhej polovici 16. storočia boli napokon aj v španielskej
Amerike zriadené riadne inkvizičné tribunály, aké pôsobili v Španielsku. Federico Geng Delgado uvádza ich názov ako
Tribunál svätého ofícia (Tribunal del Santo Oficio), označovaný aj ako Tribunál svätej inkvizície (Tribunal de la Santa
Inquisición).36 Dekrétom z 25. januára 1569 boli zriadené dva tribunály, podriadené ústrediu inkvizície v Španielsku –
jeden v Lime, s právomocou pre miestokráľovstvo Peru, a druhý v Mexiku, do právomoci ktorého patrilo miestokráľovstvo
Nové Španielsko37. Neskôr – v roku 1610 – zriadili tretí tribunál v Cartagene38, s jurisdikciou nad cirkevnými provinciami
Santa Fe de Bogota a Santo Domingo.39
Indiáni nepodliehali právomoci týchto inkvizičných tribunálov: „Je zakázané, aby apoštolskí inkvizítori stíhali
Indiánov, ich trestanie patrí do kompetencie cirkevných ordinárov ... a čarodejníkov, ktorí zabíjajú čarami a inak používajú
mágiu, bude stíhať naše kráľovské súdnictvo.“ 40 Ale ani vyňatie Indiánov z právomoci inkvizičných súdov úplne
nezabránilo tomu, aby boli vyšetrovaní inkvizíciou. Situácia bola komplikovaná tým, že mestici patrili pod právomoc
inkvizície, a preto sa mnohokrát vydávali za Indiánov. Naopak, niektorí čistokrvní Indiáni sa dostali do rúk inkvizičných
súdov, pretože boli pokladaní alebo vydávaní za mesticov.41
Formálna inštalácia tribunálu inkvizície v Lime sa konala 29. januára 1570.42 Mal k dispozícii početný personál,
ktorý sa delil na cenzorov (calificadores)43, alguacilov a pisárov, pričom nie všetci patrili k náboženským rádom – boli
medzi nimi aj laici.44
Inkvizičný tribunál trestal delikty spočívajúce v heréze, rúhaní sa, čarodejníctve, veštení, uctievaní diabla,
astrológii atď.45 Najprísnejšie boli trestaní ľudia podozriví z praktizovania židovských obradov (judaizantes).46 Inkvizícia
tiež udeľovala sankcie za bigamiu, cudzoložstvo a nemorálne správanie sa duchovných, pričom Clarence H. Haring
uvádza, že táto inštitúcia vykonávala predovšetkým funkciu cenzora morálky.47
V jej právomoci bola aj cenzúra kníh, ktoré sa dovážali a čítali v Amerike. Tejto činnosti sa venovali už spomínaní
cenzori (calificadores). Boli to znalci cirkevného učenia, ktorým pripadla úloha posúdiť obsah písomností, na ktoré boli
upozornení, a tiež vyjadrení stíhaných.48 Podľa koloniálnej legislatívy musela každá kniha, pred tým ako mohla byť
vytlačená, prejsť procesom preventívnej cenzúry. Zachovalo sa mnoho imprimatur na začiatku kníh vytlačených v Lime,
podpísaných mníchmi a duchovnými – cenzormi inkvizičného tribunálu, kde vyhlasujú, že v obsahu textu nie je nič, čo by
protirečilo viere. V takýchto imprimatur cenzori vykonávali skutočnú literárnokritickú činnosť, keď hodnotili kvalitu štýlu
Pre podrobnejšiu informáciu o týchto konciloch pozri napr. dielo: ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie, s. 76.
kompletný text je prístupný na webovej stránke: http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm
31 Porovnaj TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 141. Audiencie boli významnými kolegiátnymi orgánmi
španielskej koloniálnej správy v Indiách. Išlo o kráľovské odvolacie tribunály predstavujúce najvyššiu súdnu inštanciu v španielskych
koloniálnych miestokráľovstvách. V niektorých záležitostiach pôsobili aj ako súd prvej inštancie. Boli tiež dôležitým administratívnym
orgánom. Na ich čele stál prezident audiencie. K ich postaveniu a právomoci v miestokráľovstve Peru pozri napr. článok: PUCHOVSKÝ,
J.: Miestokráľ a audiencie v koloniálnom Peru (postavenie a činnosť dvoch vrcholných orgánov španielskej správy v Amerike 16. – 19.
storočia na príklade stavu v miestokráľovstve Peru). Právny obzor, 2009, č. 1, s. 57-68.
32 POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 126.
33 José Tamayo Herrera uvádza, že bola založená v roku 1478 (TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 143),
Josef Polišenský a Bohumil Baďura v tejto súvislosti uvádzajú rok 1480 (POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 112).
34 TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 143.
35 Porovnaj POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 126.
36 GENG DELGADO, F. Historia del Derecho Peruano, s. 137.
37 španielske koloniálne miestokráľovstvo so sídlom v Mexiku
38 mesto v Kolumbii
39 HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 208-209.
40 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Lib. 6., Tit. 1., Ley XXXV.
41 POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 129.
42 TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 144.
43 Činnosti týchto cenzorov limského inkvizičného tribunálu je venovaná štúdia: GUIBOVICH PÉREZ, P. Custodios de la ortodoxia: los
calificadores de la Inquisición de Lima, 1570-1754, s. 213–229.
44 GENG DELGADO, F. Historia del Derecho Peruano, s. 138.
45 TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 144.
46 POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky, s. 128.
47 HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 209.
48 GUIBOVICH PÉREZ, P. Custodios de la ortodoxia: los calificadores de la Inquisición de Lima, 1570-1754, s. 213.
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a obsahu písomností, ktoré im boli predložené na posúdenie.49 V 16. a 17. storočí sa cenzúra zameriavala najmä na
heretické náboženské diela, zatiaľ čo v neskorších obdobiach na politické a filozofické diela ovplyvnené racionalizmom 18.
storočia. Inkvizícia tak nepochybne predstavovala brzdu intelektuálneho pokroku a slobody myslenia. Na druhej strane
však existoval, tak ako v iných sférach koloniálnej správy, rozdiel medzi teóriou a praxou, medzi zákonmi a skutočným
stavom. Napriek bdelosti miestnych španielskych úradov sa do kolónií dovážalo pozoruhodne veľké množstvo
zakázaných politicko-filozofických spisov 18. storočia, ktoré bolo dokonca možné nájsť aj v knižniciach niektorých
duchovných. Takýmto spôsobom sa do španielskych kolónií dostali francúzske preklady Deklarácie nezávislosti
Spojených štátov amerických, rovnako ako exempláre Deklarácie práv človeka a občana.50
Inkvizičný tribunál mal k dispozícii sieť informátorov a špehov, ktorí považovali za veľkú česť slúžiť tejto inštitúcii.
Trestný proces pred inkvizičným tribunálom bol veľmi tvrdý. Využívalo sa mučenie obžalovaného, s cieľom zistiť „pravdu“
a získať dôkazy, aby mohol byť odsúdený. Tribunál mohol obžalovaného odsúdiť na trest smrti, galeje, uložiť mu peňažný
trest, trest odňatia slobody, trest vyhnanstva a iné sankcie.51
Celkovo však bola inkvizícia v Amerike omnoho menej aktívna než v Španielsku a upaľovanie na hranici tu bolo
oveľa zriedkavejšie.52 Inkvizičný tribunál v Lime nevyvíjal príliš veľa aktivity – aj s ohľadom na to, že väčšina obyvateľov53
nepatrila pod jeho právomoc. Najväčším procesom limského inkvizičného tribunálu bolo trestné konanie proti
portugalským židovským konvertitom v rokoch 1634 – 1639. Predpokladá sa, že v pozadí tohto monsterprocesu so 63
obžalovanými, z ktorých na hranici skončilo desať, stáli ekonomické dôvody. Portugalskí Židia, ktorí sa v španielskych
kolóniách smeli usadzovať od roku 1628, boli totiž úspešnými obchodníkmi a čoskoro ovládli aj lukratívny obchod
s africkými otrokmi.54 Inkvizícia mala úzke vzťahy s limskými a sevillskými obchodníkmi a pravdepodobne im týmto
spôsobom pomohla likvidovať konkurenciu. Okrem toho sa sama značne obohatila. Odsúdeným bol skonfiškovaný
majetok, z ktorého limský inkvizičný tribunál získal 401 124 pesos. Táto čiastka sa stala základom bohatstva limského
tribunálu, ktorý bol až dovtedy závislý od štátnych dotácií.55 Po tomto procese jeho aktivita ochabla. V období rokov 1570
– 1761 tento súd vyniesol 371 rozsudkov, z toho v tridsiatich prípadoch s trestom smrti.56 V druhej polovici 18. storočia
aktivita inkvizície v Peru výrazne opadla, pričom jej záujem sa sústredil na podvratnú literatúru. Napokon bola španielska
inkvizícia zrušená liberálnou ústavou Španielska, prijatou v Cádize v roku 1812. Formálne zrušenie jej tribunálu v Lime sa
uskutočnilo v roku 1814, na základe rozhodnutia miestokráľa José Fernanda de Abascal.57
Osobitnú a mimoriadne zaujímavú kapitolu problematiky cirkevnej správy v miestokráľovstve Peru tvorí tzv.
jezuitský štát v Paraguaji. Išlo o pozoruhodne úspešný pokus jezuitských misionárov realizovať predstavy o možnosti
sociálne spravodlivého spoločenského usporiadania, riadiaceho sa kresťanskými morálnymi princípmi v prostredí
domorodého obyvateľstva bez vplyvov európskych kolonizátorov. Španielska koloniálna správa umožnila existenciu tohto
autonómneho útvaru počas dlhého obdobia trvajúceho približne jeden a pol storočia. Prvá z týchto misií medzi indiánskym
kmeňom Guaraníov58 bola založená v roku 1609, pričom v nasledujúcich dvoch desaťročiach počet misií vzrastal.59 Po
skúsenostiach s útokmi brazílskych otrokárov na misie na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 17. storočia, zriadili
jezuiti na ich ochranu z domorodcov guaraníjsku misijnú milíciu, ktorá sa stala najsilnejším stabilným vojenským útvarom
v celej laplatskej oblasti. V pralesoch a savanách Paraguaja sa tak mohol rozvíjať unikátny Boží štát, ako ho nazval
významný slovenský religionista Ján Komorovský.60 Perry Anderson, anglický ľavicový mysliteľ, o tomto jezuitskom
experimente napísal: „Po viac ako storočie, v rokoch 1610 – 1760 organizovali jezuitskí otcovia Indiánov kmeňa Guaraní
na územiach na hornom toku Rio de la Plata do rovnostárskych komunít pod svojou správou. Každá indiánska rodina
v týchto osadách mala právo užívať a obrábať parcelu, no najväčšia časť pôdy bola obhospodarovaná ako Božie
vlastníctvo kolektívne, celou komunitou, za spevu náboženských piesní a hudby.61 Plody práce sa delili medzi všetkých,
GUIBOVICH PÉREZ, P. Custodios de la ortodoxia: los calificadores de la Inquisición de Lima, 1570-1754, s. 219.
HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 210.
51 K tomu pozri TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 144; GENG DELGADO, F. Historia del Derecho
Peruano, s. 138.
52 Porovnaj HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 210.
53 Indiáni
54 Porovnaj ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie, s. 81.
55 ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie, s. 81.
56 ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie, s. 81–82; José Tamayo Herrera hovorí v súvislosti s rovnakým obdobím o štyridsiatich odsúdených
na smrť upálením z celkového počtu 371 odsúdených (TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 144). Clarence
H. Haring spomína približne tridsať odsúdených na smrť upálením za takmer 250 rokov existencie inkvizičného tribunálu v Lime
(HARING, C. H. El Imperio Hispánico en América, s. 210).
57 Porovnaj TAMAYO HERRERA, J. Nuevo compendio de Historia del Perú, s. 144; GENG DELGADO, F. Historia del Derecho Peruano,
s. 139.
58 Reč Guaraníov – guaraníjčina je dnes spolu so španielčinou úradným jazykom Paraguaja, pričom ňou hovorí približne 90 % obyvateľov
krajiny.
59 Porovnaj CHALUPA, J. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile, s. 54.
60 Ján Komorovský sa problematike tzv. jezuitského štátu v Paraguaji venoval v diele: KOMOROVSKÝ, J.: Boží štát v pralesoch
a savanách Paraguaja (realizácia utópie). Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2007.
61 Tento slávnostný charakter obrábania pôdy, podobne ako jej kolektívne vlastníctvo, pripomína pomery v ríši Inkov. K tomu pozri napr.
článok: PUCHOVSKÝ, J.: Vecné a záväzkové právo v ríši Inkov. Právny obzor, 2007, č. 2, s. 161-172.
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ktorí na pôde pracovali, s časťou odloženou pre chorých, starých a siroty. Komunity mali svoje sýpky, dielne, malé
manufaktúry a pekné mestečká. Peniaze v nich však neexistovali. Prebytky rastliny yerba maté, čaju, s ktorým sa dalo
obchodovať jednoducho vyvážali do Buenos Aires, aby zaň nakúpili priemyselné výrobky, ktoré sa v komunitách
nevyrábali. ... Žiaden španielsky úradník však nesmel na tomto území prebývať a až na pár výnimiek ho nesmeli
navštevovať ani žiadni obchodníci. Indiánov neučili náboženstvo po španielsky, čítať a písať sa pod autokratickou správou
rádu učili vo vlastnom jazyku.“62 O konci tohto úspešného sociálno-ekonomického experimentu sa nakoniec v druhej
polovici 18. storočia rozhodlo na európskych panovníckych dvoroch. Osvietenstvo prinieslo aj rastúcu zášť európskych
monarchov voči svetskému vplyvu cirkvi. Po nástupe Fernanda VI. na španielsky trón v roku 1746 sa útoky proti jezuitom
začali množiť. Okrem iného sa začali šíriť povesti o neuveriteľne bohatých baniach na striebro, ktoré jezuiti skrývajú pod
poľnohospodárskou fasádou misií.63 Vďaka presne opačnému zaobchádzaniu s domorodým obyvateľstvom ako inde na
americkom kontinente, vďaka starostlivej izolácii od okolitej koloniálnej správy i vďaka relatívnej prosperite (ktorú legendy
ešte preháňali) vzbudzoval jezuitský štát v Paraguaji u miestnych vlastníkov pôdy chamtivosť a nenávisť a na španielskom
kráľovskom dvore podozrievavosť a závisť.64 Jeho osud spečatilo rozhodnutie kráľa Carlosa III. z roku 1767, ktorým
nariadil vyhnanie jezuitov zo Španielska a celého španielskeho impéria. Na začiatku roku 1768 boli na príkaz guvernéra
Buenos Aires jezuiti z misií poslaní do Európy. Hneď po ich odchode sa ukázalo, že bez skúseného vedenia sa misie
nezaobídu a začal sa ich rýchly úpadok. Po tom, čo sa kráľovskí úradníci definitívne presvedčili, že povesti o strieborných
baniach a zlatých pokladoch ukrytých v misiách sú lžou, koruna stratila o ich ďalší osud záujem. Ich správu prevzal
buenosaireský guvernér a priamy dozor nad misiami bol zverený františkánom. Nový režim však čoskoro stroskotal
a jezuitami udržiavaná disciplína sa čoskoro zmenila na chaos a anarchiu.65 Napriek tomu možno na margo jezuitského
štátu v Paraguaji skonštatovať, že táto (povedané slovami Jána Komorovského) realizácia utópie bola originálnym
spoločenským zriadením, ktoré fungovalo v tejto odľahlej časti sveta viac ako 150 rokov.
4

ZÁVER
Katolícka cirkev bola významným prvkom spoločnosti v Španielsku aj jeho zámorských kolóniách (označovaných
termínom Indie), vrátane miestokráľovstva Peru. Vzťah štátu a cirkvi v španielskom impériu bol poznamenaný vzájomnou
prepojenosťou a spoluprácou, ale aj značnou mierou podriadenosti cirkvi štátnym orgánom, osobitne v personálnych
otázkach, akými bol výber a menovanie cirkevných predstaviteľov do ich funkcií. Obrátenie domorodých obyvateľov
kolónií bolo považované za jednu z hlavných úloh koloniálnej správy. V Indiách pôsobilo veľa katolíckych misionárov,
ktorým sa podarilo premeniť španielsku Ameriku aj Filipíny na katolícke oblasti. Preto v Indiách čoskoro vznikla
štandardná cirkevná správa zložená z početných biskupstiev, ktoré sa združovali do cirkevných provincií. Temnú stránku
pôsobenia Katolíckej cirkvi v Španielsku a jeho kolóniách reprezentuje vplyvná inkvizícia. Jej pôsobenie však vyvažuje
fakt, že viacerí z misionárov sa vyznamenali ako horliví ochrancovia Indiánov. Niektorým z nich (Antonio de Montesinos,
Bartolomé de las Casas) sa podarilo iniciovať aj legislatívne opatrenia na ochranu Indiánov. Osobitne pozitívnou kapitolou
pôsobenia katolíckych misionárov v peruánskom miestokráľovstve bola vyše 150 rokov trvajúca existencia tzv. jezuitského
štátu v Paraguaji, kde sa im v prostredí domorodého obyvateľstva pomerne úspešne darilo napĺňať ideu sociálne
spravodlivého spoločenského usporiadania, riadeného podľa kresťanských morálnych princípov. Cirkevná správa,
zriadená v koloniálnom Peru, prežila aj zánik peruánskeho miestokráľovstva. Diecézy, založené ešte v koloniálnom
období totiž existujú dodnes a možno ich považovať za základ cirkevnej administratívnej organizácie viacerých dnešných
štátov Latinskej Ameriky.
Použitá literatúra:
BASADRE, J.: Historia del Derecho Peruano. II edición. Lima : Edigraf S.A., 1985.
GENG DELGADO, F.: Historia del Derecho Peruano. Segunda Edición. Lima : Ediciones Jurídicas, 2005.
GUIBOVICH PÉREZ, P.: Custodios de la ortodoxia: los calificadores de la Inquisición de Lima, 1570-1754. In: Revista de
la Inquisición, 2001, 10, s. 213-229.
HARING, C. H.: El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires : Ed.Solar/Hachette, 1966.
CHALUPA, J.: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-323-1.
KOMOROVSKÝ, J.: Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja (realizácia utópie). Nitra : Spoločnosť Božieho Slova,
2007. ISBN 978-80-85223-80-4.
POLIŠENSKÝ, J. a kol.: Dějiny Latinské Ameriky. Praha : Svoboda, 1979.
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias.
In: http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm
ROEDL, B.: Dějiny Peru a Bolívie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 80-7106-839-6.
TAMAYO HERRERA, J.: Nuevo compendio de Historia del Perú. Lima : [s.n.], 1985.

KOMOROVSKÝ, J.: Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja (realizácia utópie), s. XIV – XV.
Porovnaj CHALUPA, J. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile, s. 60.
64 Porovnaj KOMOROVSKÝ, J.: Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja (realizácia utópie),
s. XV.
65 Porovnaj CHALUPA, J. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile, s. 60-61.
62
63

40

Kontaktné údaje:
JUDr. Ján Puchovský, PhD.
jan.puchovsky@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra právnych dejín
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

41

KONCEPCIA KORUNY V BRITSKOM PRÁVNOM SYSTÉME
Matej Mlkvý
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou Korunu ako právnickej osobe verejného práva v Spojenom kráľovstve Veľkej
Británie a Severného Írska. Priestor je venovaný v prvej časti historickému vývoju koncepcie Koruny v britskom a širšom
európskom kontexte a jeho súvis s paralelne sa vyvíjajúcou koncepciou štátu, ktorá nakoniec prevládla v kontinentálnej
Európe. Druhá časť sa zaoberá pojmovými a charakteristickými znakmi Koruny ako právnickej osoby, ktoré ju odlišujú odo
ostatných právnických osôb známych právu. Rozsahu právnej subjektivity, osobitne problematike prerogatív ako
výlučných právomocí Koruny, je venovaná posledná časť príspevku.
Kľúčové slová: Koruna, Veľká Británia, organická koncepcia, dignitas, korporácia, prerogatívy, panovník, vláda
Abstract: Article analyses the Crown as a legal person of public law within the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland. The first part is dedicated to the historical development of the concept of Crown in the British and wider
European context and its relation to the parallel developing concept of State, which finally prevailed in continental Europe.
The second part focuses on the conceptual and characteristic attributes of Crown as a legal person, which distinguish it
from other legal persons recognised under law. The scope of legal personality and especially the question of prerogatives
as exclusive rights of the Crown are the subject mater of the third part of the article.
Key words: Crown, Great Britain, organic concept, dignitas, corporation, prerogatives, monarch, Government.
1

ÚVOD
Jediným štátom v rámci Európskej únie, ktorý z právneho hľadiska neuznáva existenciu samého seba ako
samostatného subjektu práva, predstavuje Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Idea a pojem štátu je
len veľmi obmedzene používaný v zákonodarstve a v judikatúre a aj to väčšinou len ako legislatívno-technická skratka1 na
obdobnej úrovni ako pojmy ,,verejný záujem“ (public interest) či ,,národný záujem“ (national interest). V podmienkach
Veľkej Británie teda nevykonáva verejnú moc štát ako právnická osoba prostredníctvom svojich orgánov, ale iná právna
entita – Koruna.
Samotný pojem Koruna je homonymickým pojmom. V bežnom význame slova predstavuje hlavnú materiálnu
insígniu panovníckej moci a symbol delegovania panovníckej, príp. božskej moci. Vidieť to aj v akte korunovácie, ktorý
predstavuje slávnostné uvedenie panovníka k moci obradným a symbolickým umiestnením koruny na hlavu panovníka.2
Dejinný vývoj však priniesol na prelome 12. a 13. storočia v niektorých stredovekých štátoch ako Anglicko, Francúzsko,
Aragónsko či Uhorsko aj iné, oveľa mystickejšie chápanie tohto pojmu, pri ktorom sa Koruna stala samostatným
subjektom moci.3 V týchto štátoch nám teda popri pojme panovník, monarcha či suverén vzniká pojem Koruna, ktorý
s osobou panovníka nie je totožný, teda súčasný odkaz na panovníka a na Korunu v právnych textoch nepredstavuje
pojmovú tautológiu. Samotné vymedzenie pojmu Koruna z právneho hľadiska bolo v jednotlivých štátoch odlišné, v našom
regióne je azda najznámejšia koncepcia svätej Koruny v Uhorsku.4 Jediným štátom, kde pojem Koruna ostal aktuálnym
dodnes a nestratil svoj pôvodný štátoprávny význam, je Anglicko a jeho nástupnícke štáty vo forme Veľkej Británie
a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a preto bude pozornosť venovaná v nasledujúcom texte práve
anglickej (resp. britskej) koncepcii.
Pojem Koruna v Spojenom kráľovstve je aj v súčasnosti napriek tomu, že nahrádza koncepciu štátu prekvapivo
neurčitý v zákonodarstve, judikatúre súdov či doktrinálnej náuke ako v minulosti, tak aj (dokonca možno konštatovať
najmä) v súčasnosti. Aj keď v judikatúre sa vyskytli určité pochybnosti, Koruna má nepochybne samostatnú právnu
subjektivitu5 a predstavuje teda právnickú osobu. Ako každá právnická osoba, aj Koruna je právna fikcia vytvárajúca
1 Napr. The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989, The Health and Safety at Work, etc. Act 1974, Official Secrets Act
1911 a Official Secrets Act 1920.
2 BUBEN, M. Encyklopedie heraldiky. Praha : Libri, 2003 s. 243.
3 GÁBRIŠ, T. Uhorské feudálne právo spred roku 1800 platné na začiatku 20. storočia a právnohistorický romantizmus. In: Rakouskouherské vyrovnáni 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Sborník příspěvků ke 140. výročí rakouskouherského vyrovnání. Ostrava : Key Publishing, 2007, s. 110 a nasl.
4 Porovnaj GÁBRIŠ, T. Uhorské feudálne právo spred roku 1800 platné na začiatku 20. storočia a právnohistorický romantizmus. In:
Rakousko-uherské vyrovnáni 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Sborník příspěvků ke 140. výročí
rakousko-uherského vyrovnání. Ostrava : Key Publishing, 2007 a KARPAT, J. Corona regni Hungariae v dobe arpádovskej. Bratislava :
R. Rauscher, 1937.
5 Pochybnosti boli vyjadrené lordom Donalsonom a Nolanom v prípade M vs. Home Office [1994] 1 A.C. 377. Opačný názor zastáva sir
William Wade. Porovnaj WADE, W. Crown, Ministers and Officials: Legal Status and Liability. In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature of
the Crown. A Legal and Political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 23 a nasl.
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relatívne vysoko schematický a odosobnený výraz reality ľudskej spoločnosti.6 Keďže ide o starobylú právnickú osobu,
ktorá vznikla dávno predtým, ako ucelený koncept právnickej osoby začal byť legislatívne upravovaný v európskych
a severoamerických štátoch v priebehu 18. a 19. storočia, na pochopenie jej charakteristických a pojmových znakov,
mechanizmu tvorby jej vôle a rozsahu jej právnej subjektivity je účelné urobiť stručný historický exkurz.
2

NÁČRT HISTORICKÉHO VÝVOJA
V rannom stredoveku bola patrimoniálna teória prevládajúcou predstavou o štáte. Pojmy ako majestas, dignitas či
imperium boli úzko spojené s osobou panovníka a samotný štát s jeho územím a obyvateľstvom bol považovaný za jeho
panstvo. Prekonávanie tejto teórie v priebehu 12. a 13. storočia v dôsledku rozvoja nových mocenských formácii v štáte
(stavy) ako aj rozvoja severotalianskych samosprávnych republík bez dedičných vládcov nieslo so sebou aj nutnosť
oddeliť štát (v dobovej terminológii res publica, civitas či regnum) od osoby panovníka.
Myšlienkovým základom pre tento vývoj predstavovalo kánonické právo, kde doktrína rímskokatolíckej Cirkvi ako
korporácie (právnickej osoby) bola zosumarizovaná a dogmatizovaná pápežom Bonifácom VIII. v bule Unam sanctam
v roku 1302. Pápež vyhlásil, že ,,veríme v jednu svätú Cirkev, katolícku a apoštolskú ..., ktorá predstavuje jedno mystické
telo, ktorého hlavou je Kristus, a hlavou Krista Boh.“7 Bula teda ustanovila, že Kristus má dve telá (duplex corpus Christi) –
jedno individuálne a druhé mystické, teda kolektívne (corpus mysticum). Mystické telo Krista predstavovala Cirkev ako
spoločenstvo veriacich na čele ktorého stál samotný Kristus zastúpený pápežom ako námestníkom (vikárom) Krista. Pri
tvorbe tejto koncepcie sa uplatnila organická teória, ktorá chápala právnickú osobu (v dobovej terminológii persona
mystica alebo persona ficta) ako ľudský spoločenský organizmus skladajúci sa z hlavy a členov ako údov tela.
Koncepcia mystického tela v podmienkach štátu niesla so sebou potenciál objasniť vzťahy medzi panovníkom
a stavmi (umožňovala participáciu stavov na formulovaní štátnej vôle) a preto bol cirkevný model prenesený na nový,
umelo vytvorený právny útvar, ktorý predstavovalo tzv. politické telo kráľa ako obdoba Kristovho mystického tela. Anglické
súdy prijatie tejto doktríny do common law potvrdili v roku 1559 v prípade Willion vs. Berkley, kde v rozhodnutí
konštatovali, že ,,kráľ má dve právne subjektivity, lebo má dve telá, jedno z ktorých je prirodzené telo skladajúce sa
z prirodzených údov ako má každý človek a v ktorom podlieha vášňam a smrti ako ostatní ľudia; a druhé je politické telo,
ktorého údmi sú jeho poddaní, pričom on s jeho poddanými spolu vytvárajú korporáciu.“8
Problém s transsubstanciáciou tejto metafory na štát predstavovala kontinuita v čase – zatiaľčo hlavou Cirkvi bol
večný Kristus, hlavou politického tela bol smrteľný kráľ. Kontinuita spoločenstva tohto tela (bez kráľa) nepredstavovala
väčší problém v dôsledku prijatia rímskoprávneho inštitútu universitas, ktorého charakteristickým znakom je, že právna
subjektivita spoločenstva je odlišná od právnej subjektivity jednotlivých členov,9 t.j. aj v prípade prirodzenej zmeny
všetkých členov spoločenstva (úmrtím či narodením) ostáva spoločenstvo z právneho hľadiska nezmenené. Tento
charakteristický znak spoločenstva bolo potrebné určitým spôsobom rozšíriť aj na jeho hlavu v snahe predísť viacerým
nepríjemným problémom (ako napr. interregnum po smrti kráľa) a priznať teda aj hlave organickej osoby večný charakter
(character aeternitatis).10 Výsledok bol dosiahnutý vytvorením modifikovaním celého konceptu ďalšími právnymi fikciami
v podobe korporátneho charakteru Koruny, dynastickej perpetuity a nesmrteľnosti kráľovského majestátu (dignitas non
moritur).11
Koncepcia Koruny ako korporácie bola výsledkom myšlienkového postupu, na základe ktorého bol vytvorený
nový pojem tým, že sa na určitý útvar preniesli vlastnosti iného útvaru. Konkrétne išlo o vytvorenie fikcie, že panovník pri
korunovácii nebol korunovaný len materiálnou a viditeľnou korunou (corona visibilis), ale aj nemateriálnou a neviditeľnou
Korunou (corona invisibilis) pochádzajúcou od Boha, ktorá v sebe zahŕňa všetky práva a privilégia potrebné na výkon
vlády nad politickým telom.12 Neviditeľná Koruna sa teda stala odlišnou právnou kategóriou od osoby kráľa. Prvýkrát sa to
v Anglicku prejavilo vo fiškálnej sfére, kde sa začali odlišovať príjmy patriace Korune (ad coronam) pochádzajúce
väčšinou z panstiev v priamej držbe Koruny a príjmy patriace panovníkovi (de rege) pochádzajúce pôvodne z rôznych
osobných feudálnych vazalských vzťahov. Oddelenosť oboch sfér bola potvrdzovaná aj panovníkom v korunovačnej

Porovnaj HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 2 a nasl.
... we are bound to believe in one holy Church, Catholic and also Apostolic ... which represents one mystical body, the head of which is
Christ, and the head of Christ is God. KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton :
Princeton University Press, 1957, s. 194.
8 ,,The King has two Capacities, for he has two Bodies, the one whereof is a Body natural, consisting of natural Members a severy other
Man has, and in this he is subject to Passions and Death as other men are; the other is a Body politic, and the Members thereof are his
Subjects, and he and his Subjects together compose the Corporation ...“ LOUGHLIN, M. The State, the Crown and the Law. In: SUNKIN,
M. – PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and Political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 52.
9 BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia : The American Philosophical Society, 1991, s. 750 – 751.
10 Porovnaj KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press,
1957, s. 272 a nasl.
11 KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press, 1957, s.
316.
12 KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press, 1957, s.
336 a nasl.
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prísahe, v ktorej sa panovník zaväzoval, že uchová práva Koruny nedotknuté.13 Koruna v tomto ponímaní predstavovala
celé politické teleso štátu – zahrňovala kráľa, šľachtu, duchovenstvo, mešťanov a pod. Táto korporátne forma Koruny
predstavovala pokračovanie pôvodného mystického tela, pričom rozdiel medzi nimi bol nanajvýš v tom, že zatiaľčo
pojmovo koncepcia mystického tela zdôrazňovala viacej spoločenskú zložku sociálneho organizmu, koncepcia Koruny
zdôrazňovala viacej suverénne práva a prerogatívy hlavy organizmu. Význam tejto koncepcie Koruny ako korporácie je
v tom, že umožnila odlíšiť verejný záujem od súkromného záujmu panovníka a teda sa najviac približovala ku koncepcii
štátu v modernom zmysle slova. Napriek tomu však Korunu v korporátnom význame slova nemôžeme stotožniť
s koncepciou štátu, tak ako sa vyvinula v kontinentálnej Európe. Hlavný rozdiel spočíval v tom, že právna subjektivita
Koruny ako corpus mysticum bola odvodená od subjektov, ktorý ju tvorili zatiaľčo právna subjektivita štátu bola od nich
nezávislá.14
Princíp perpetuity dynastie sa už dotýkal samotnej hlavy korporácie a problému jej smrteľnosti. Princíp vyjadroval,
že právnou skutočnosťou na základe ktorej sa osoba stala panovníkom, bol okamih smrti predchodcu a nie akt voľby ľudu
alebo vykonanie sakrálnych obradov Cirkvou (korunovácia, pomazanie). V anglických podmienkach bol tento princíp
potvrdený v roku 1609 rozhodnutím v tzv. prípade Calvina (Calvin’s Case), v ktorom sir Edward Coke konštatoval, že kráľ
vládne kráľovstvu vrodeným dedičným právom (by birth-right inherent) a titul vládnuť prechádza na neho bez potreby
vykonania akejkoľvek neskoršej ceremónie alebo úkonu (without any essential ceremony or act to be done ex post
facto).15
Konečné preklenutie problému smrteľnosti hlavy korporácie predstavovala koncepcia panovníckeho majestátu
(dignitas). Podobne ako mnohé stredoveké koncepcie, aj táto mala svoj pôvod v rímskom práve, kde dignitas vyjadrovala
pôvodne rešpekt a úctu, ktorú magistráti a senátori požívali medzi bežným ľudom, v neskoršom vývoji sa pod týmto
pojmom chápal súbor najvyšších správnych orgánov ríše.16 Majestát (dignitas) bol vždy naviazaný na úrad (officium)
a teda aj s úradom panovníka sa spájal majestát. Majestát rovnako ako kráľovský úrad predstavoval permanentnú entitu
na rozdiel od konkrétneho smrteľného panovníka. Rozdiel medzi osobou zastávajúcou úrad a majestátom úradu sa stával
aktuálnym pri riešení otázky, či právne akty (ako napr. menovania osôb do určitých úradov či funkcií) ostávajú v platnosti
aj po smrti osoby, ktorá ich zo svojej úradnej moci vykonala. Odpoveď poskytovalo opätovne kánonické právo, ktoré ako
podmienku posúdenia platnosti takýchto aktov stanovilo skutočnosť, či akt sa dal odvodiť z osoby zastávajúcej úrad alebo
z majestátu úradu. V prvom prípade (napr. ak pápež podpísal písomné vyhotovenie listiny vlastným menom) takéto akty
strácali platnosť smrťou osoby, ktorá ich uskutočnila; v druhom prípade (napr. pápež podpísal listiny ako úradná osoba,
teda uviedol označenie svojho úradu – Svätá stolica) tieto akty viazali aj jeho nasledovníkov. Na základe tohto poňatia sa
čoskoro začal dignitas považovať za novú právnickú osobu – tzv. následnícku korporáciu (corporation by succession). Pri
jej vytvorení bolo potrebné uplatniť právnu fikciu, keďže rímske právo nepoznalo koncepciu jednoosobovej právnickej
osoby. Pôvodným charakteristickým znakom právnickej osoby bola pluralita zúčastnených osôb (tres faciunt collegium).
Táto pluralita sa tradične chápala ako pluralita osôb v priestore, t.j. na vytvorenie korporácie bola nutná participácia
viacerých súčasne žijúcich osôb. Následnícka korporácia však zaviedla tzv. pluralitu osôb v čase – korporáciu tvorili všetci
po sebe nasledujúci držitelia majestátu, čo znamenalo, že v ľubovoľnom časovom okamihu korporáciu vždy tvorila len
jedna osoba. Takáto právnická osoba bola často pripodobňovaná k bájnemu vtákovi fénixovi, ktorý vždy po samozničení
v plameňoch povstal omladený k novému životu. Vonkajším prejavom v prípade kráľovského majestátu bolo zdanlivo
nelogický výraz ,,Kráľ zomrel, nech žije kráľ.“
Z týchto troch prvkov sa vyvinula koncepcia Koruny, ktorú poznáme dnes. Koruna vo svojej korporátnej podobe
sa však v Anglicku trvalo nepresadila a oveľa väčší význam mala práve koncepcia dignitas, ktorá predstavovala de facto
jedinú jednoosobovú právnickú osobu známu rímskemu a kánonickému právu. Obidva pojmy postupne splynuli, pričom
nová koncepcia Koruny ako jednoosobovej právnickej osoby (corporation sole) prebrala názov organickej Koruny a obsah
inštitútu dignitas. Ako tento proces presne prebiehal, je predmetom diskusií, niektorí autori sa domnievajú, že sa tak stalo
za vlády politicky silného tudorovského panovníka Henricha VIII., ktorý mimo iného odstránil aj stredoveký dualizmus štátu
a Cirkvi v Anglicku.17 Zotrvávať na organickej doktríne nebolo v anglických podmienkach ani priveľmi nutné, keďže
parlament bola stála inštitúcia v Anglicku, ktorá reprezentovala politické teleso štátu a ako taká si nevyžadovala vytvorenie
ďalšej právnej fikcie na umožnenie, či zdôvodnenie svojej činnosti. Tým sa vytvorila súčasná podoba Koruny, ktorá

13 LOUGHLIN, M. The State, the Crown and the Law. In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and Political
Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 53-54.
14 Porovnaj KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press,
1957, s. 382.
15 COKE,E. Reports, zv. IV., 7. časť, rep. 10a, 11. Dostupné na internete: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.p
hp%3Ftitle=911&chapter=106302&layout=html&Itemid=27 [cit. 2010-10-16].
16 BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia : The American Philosophical Society, 1991, s. 437. K vonkajším
prejavom majestátu v stredoveku porovnaj BOBKOVÁ, L. – HOLÁ, M. Lesk královského majestátu ve středověku. Praha : Paseka, 2005.
17 LOUGHLIN, M. The State, the Crown and the Law. In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and Political
Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 56.
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predstavuje jednoosobovú právnická osoba verejného práva (corporation sole) sui generis a ktorá je v slovách sira
Francisa Bacona neoddeliteľná, ale odlišná (inseparable, but distinct) od kráľa ako fyzickej osoby. 18
3

CHARAKTERISTIKA A POJMOVÉ ZNAKY KORUNY AKO PRÁVNICKEJ OSOBY
Anglická a neskôr britská právna doktrína priznala Korune štyri základné znaky, ktoré môžeme rozdeliť na
charakteristické, teda tie, ktoré vyjadrujú všeobecnú charakteristiku právnických osôb ako takých a pojmové znaky, teda
také špecifické znaky, ktorých existencia sama o sebe či ich súboru je špecifickou charakteristikou určitej kategórie
právnických osôb, či konkrétnej právnickej osoby.19 Charakteristickým znakom a hlavným dôvodom vzniku súčasnej
koncepcie Koruny (a jej antecendenta dignitas) je nesmrteľnosť právnickej osoby, jej perpetuita v čase, vyjadrená
v anglickej doktrinálnej terminológii ako absolútna nesmrteľnosť (absolute immortality).20
Pojmové znaky predstavujú osobná suverenita (personal sovereignty), absolútna perfektnosť (absolute
perfection) a právna ubikvita (legal ubiquity).21 Prvý atribút je logicky odôvodnený tým, že Koruna nahrádza v anglickom
práve koncepciu štátu, štátoprávny zväzok občana so štátom je potom v anglických podmienkach nahradený zväzkom
vernosti medzi Korunou reprezentovanou panovníkom a jeho poddanými.22
Absolútna perfektnosť je vyjadrená v anglickej právnej maxime The King can do no wrong, ktorá znamená, že
Koruna nielen že nemôže pochybiť, ale ani mať zlé úmysly.23 Aplikácia tejto doktríny vyúsťuje do viacerých imunít Koruny
ako napr. že osoba panovníka nemôže byť súdená vo vlastných súdoch ani zadržaná, žiadna iná osoba nemôže byť
zadržaná v prítomnosti panovníka alebo v priestoroch kráľovských palácov, veci patriace panovníkovi nepodliehajú
zhabaniu a že panovník nedáva dôkazy v prospech seba.24 Až do prijatia Crown Proceedings Act 1947 sa táto vlastnosť
Koruny nevzťahovala len na osobu panovníka ako je tomu dnes, ale aj na všetky osoby poverené Korunou výkonom jej
právomocí, teda na celý štátny aparát. Na začatie konania o náhrade škody spôsobenej štátnym orgánom alebo verejným
činiteľom (deliktuálne alebo porušením zmluvnej povinnosti) sa až do prijatia tohto zákona vyžadoval zvláštny súhlas
Koruny.
Právna ubikvita, teda prítomnosť na viacerých miestach súčasne. Podľa tejto fikcie sa Koruna nachádza vo
všetkých svojich súdoch a vykonáva spravodlivosť prostredníctvom svojich sudcov a iných osôb. Koruna je subjektom,
ktorý vznáša obžaloby ako aj vynáša rozsudky.25
4

TVORBA VÔLE KORUNY
Koruna ako právnická osoba sama o sebe vôľu tvoriť nemôže, jej vôľu predstavuje vôľa jednej alebo viacerých
fyzických osôb. Počas uplatňovania organickej koncepcie túto vôľu vyjadroval súhlas panovníka a stavov zhromaždených
v parlamente.26 Od zlúčenia dignitas s korporátnou Korunou a vytvorenia jednoosobovej právnickej osoby by
z teoretického hľadiska mala byť jedinou vôľou Koruny vôľa panovníka. Takýto je aj súčasný stav stricti iuris, no realita je
iná najmä z potreby zosúladenia koncepcie Koruny s koncepciou demokratického štátneho režimu.
Právny vývoj od prijatia Bill of Rights na sklonku Slávnej revolúcie v roku 1689 bol charakterizovaný postupným
nahrádzaním panovníka v správe štátu jeho ministrami. Po krátkom čase, keď ministri boli politicky zodpovední ako
panovníkovi, tak aj parlamentu, sa postupne ustálila ústavná obyčaj, že panovník koná (využíva svoje právomoci) len na
radu svojich ministrov, ktorí sa zodpovedajú demokraticky konštituovanej Dolnej snemovni.27 Mimo iného to znamenalo,
že aj právomoci (prerogatívy) Koruny začali byť de facto využívané ministrami. Toto viedlo k mnohým problémom
v právnej praxi, ako napr. už spomenuté rozširovanie koncepcie absolútnej perfektnosti Koruny na všetky štátne orgány až
do prijatia Crown Proceedings Act 1947.
Rozhodnutie v tzv. veci Lancasterského vojvodstva (Case of Duchy of Lancaster). LOUGHLIN, M. The State, the Crown and the Law.
In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 56 a
KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton : Princeton University Press, 1957, s.
382.
19 Porovnaj j HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 13.
20 Porovnaj ALLEN, J. Inquiry into the Rise and Growth of the Royal Prerogative. Londýn : Longman, Brown, Green and Longmans, 1849,
s. 1.
21 Porovnaj BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England in Four Books. Clark : The Lawbook Exchange, 2007, s. 214
a nasl.
22 K tomu pozri LOUGHLIN, M. The State, the Crown and the Law. In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and
political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 39.
23 BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England in Four Books. Clark : The Lawbook Exchange, 2007, s. 221.
24 TOMKINS, A. Crown Privileges. In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature of the Crown. A Legal and political Analysis. New York :
Oxford University Press, 1999, s. 171-172.
25 BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England in Four Books. Clark : The Lawbook Exchange, 2007, s. 242.
26 S tým súvisí aj požiadavka tzv. tripartite identure, t.j. samostatný súhlas panovníka a oboch snemovní parlamentu na prijatie zákona.
HALE, M. The History of the Common Law of England. Chicago : University of Chicago, 1971, s. 3.
27 Sir William Anson definoval vo svojej analýze anglického ústavného práva pôsobenie obyčaje nasledovne: (1) panovník sa nemá riadiť
radami iných osôb ako ministrov pri správe štátnych záležitostí; (2) panovník sa má zdržať verejných vyhlásení týkajúcich sa záležitostí
štátu bez predošlej konzultácie s ministrami a (3) panovník má prijať rady kabinetu a riadiť sa nimi pokým sú osoby v jeho službách, t.j. sú
ministrami. ANSON, W.R. Law and Custom of the Constitution, zv.2, časť 1, Oxford : Clarendon press, 1907, s.16-33.
18

45

Tendencie k posilneniu zodpovednosti osôb tvoriacich a prejavujúcich vôľu Koruny ako právnickej osoby
(relativizácia právnickej osoby) viedli judikatúru k snahe nanovo vymedziť pojem Koruna, ktorá však zlyhala a docielila len
opätovné mystifikovanie samotného pojmu. V prípade Town Investments Ltd. vs. Department of the Enviroment 28 lord
Diplock vyslovil názor, že pojem Koruna znamená vláda (the government) a zahŕňa všetkých ministrov a parlamentných
tajomníkov pod ktorých vedením sa vykonáva administratívna činnosť vlády. V Diplockovej koncepcii je Koruna po
formálnej stránke jednoosobová právnická osoba, ale je ju zároveň potrebné vnímať ako právnu fikciu zastrešujúcu vládu.
V tom istom prípade však lord Simon vyslovil názor, že pojem Koruna je agregátna korporácia, teda viacosobová
právnická osoba (corporation aggregate) tvorená ministrami a ústrednou vládou. V márnej snahe zosúladiť obe koncepcie
lord Woolf v prípade M vs. Home Office vyhlásil, že Koruna môže byť náležito považovaná za jednoosobovú alebo
viacosobovú právnickú osobu,29 nevysvetlil však ako ju môžeme považovať za obe naraz. V súdnej praxi sa presadil
názor lorda Diplocka.
5

ROZSAH PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY KORUNY
Dôvodom, prečo je vymedzenie Koruny a osôb podieľajúcich sa na tvorbe je vôle taký dôležitý, spočíva v rozsahu
práv, ktorými Koruna disponuje, teda rozsahom jej právnej subjektivity. Na rozdiel od väčšiny iných právnických osôb,
ktorých rozsah subjektivity býva obmedzený účelom a realizáciou špecifických záujmov,30 je právna subjektivita Koruny
ako suverénnej právnickej osoby vymedzená negatívne, teda je oprávnená konať všetko, čo jej právny predpis
nezakazuje (tzv. Ramova doktrína). Berúc do úvahy, že dnes vôľu Koruny de facto tvorí vláda, je tento právny stav
v priamom rozpore napr. s požiadavkou čl. 2 ods. 2 Ústavy SR.31
Koruna je oprávnená konať teda z troch titulov: a) z titulu zákonného zmocnenia, b) z titulu prerogatívy ako
neodvodeného inherentného oprávnenia uznaného common law a c) bez priameho právneho titulu pokiaľ nekoná contra
legem. Na rozdiel od prvých dvoch titulov, konanie na základe tretieho titulu je výrazne obmedzené, keďže len na základe
neho nemôže Koruna zasiahnuť do subjetívnych práv a právom chránených záujmov iných osôb.32
Osobitne významným právnym titulom konania je súbor oprávnení, ktoré spadajú pod názov prerogatívy. Britská
doktrinálna náuka nedospeli k jednotnej definícii prerogatívy. Tradičnú definíciu prerogatívy vyslovil sir William Blackstone
v Commentaries on the Laws of England (jedna z tzv. books of authority) ako takého práva a imunity vlastné Korune, ktoré
sú odvodené z anglického všeobecného práva (common law) a idú nad rámec oprávnení bežnej, súkromnej osoby podľa
práva – napr. právo vyhlásiť vojnu prislúcha len Korune.33 Dnes prevažujúcu alternatívnu definíciu vyslovil Albert Venn
Dicey, ktorý považuje za prerogatívy zostávajúcu (reziduálnu) časť pôvodnej autority (právomoci) Koruny, teda súbor
diskrečných oprávnení prislúchajúcich v danom momente panovníkovi bez ohľadu na to, či tieto práva vykonáva on
osobne alebo prostredníctvom ministrov.34 Z faktu, že prerogatívy sú v Diceyho koncepcii vymedzené zostatkovo, je
zrejmé, že sa nedajú vyčerpávajúco enumerovať a na tomto mieste nie je priestor, aby sme sa o to pokúsili. Pre ilustráciu,
že ide o veľmi významné právomoci, môžeme však príkladmo spomenúť aspoň niektoré: zvolávanie, odročenie
a rozpúšťanie parlamentu (the summoning, prorogation and dissolution of Parliament), požiadavka súhlasu Koruny so
všetkými zákonmi parlamentu (royal assent to Bills) – teda absolútne legislatívne právo veta, menovanie a odvolanie
ministrov (the appointment and dismissal of Ministers), tvorba medzinárodných zmlúv (the making of treaties), vyhlásenie
vojny (the declaration of war), nasadenie ozbrojených síl mimo hraníc štátu (the deployment of the armed forces on
operations overseas) či uznávanie cudzích štátov (the recognition of foreign states).
Kontrola výkonu prerogatív ako inherentných oprávnení Koruny bola tradične vylúčená zo súdnej alebo
parlamentnej kontroly. Od polovice 80. rokov súdy vo svojej judikatúre upustili od tohto tradičného poňatia a podrobili
určité kategórie prerogatív súdnej preskúmateľnosti.35 Išlo najmä tie prerogatívy, ktoré sa dotýkajú práv a právom
chránených záujmov fyzických a právnických osôb, pričom tie, ktoré súvisia čisto s implementáciou politiky vlády (napr.
uzatváranie medzinárodných zmlúv, vyhlásenie vojny) naďalej ostávajú mimo právomoci súdov. Popri súdoch bola ako
historicky dominujúca forma kontroly kontrola vykonávaná parlamentom, ktorému sa vláda (kabinet) ústavnoprávne
zodpovedá. Táto forma je však výrazne obmedzená, keďže prerogatívy Koruny ako také nepodliehajú schváleniu
parlamentu. Ministri sa zodpovedajú za využitie prerogatív parlamentu rovnakým spôsobom ako pri využití zákonných
zmocnení alebo iných zmocnení podľa všeobecného práva (common law), v prípade prerogatív je ale táto kontrola
vykonávaná až ex post a parlament nemá v žiadnom prípade právomoc nariadiť využitie prerogatív určitým spôsobom.

Town Investments Ltd. Vs. Department of the Enviroment [1978] A.C. 359.
... the Crown can be appropriately described as a corporation sole or a corporation aggregate. M vs. Home Office [1994] 1 A.C. 377.
30 Porovnaj HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 59.
31 Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
32 K tomu bližšie pozri HADFIELD, B. Judicial Review and the Prerogative Powers of the Crown. In: SUNKIN, M. – PAYNE, S. The Nature
of the Crown. A Legal and political Analysis. New York : Oxford University Press, 1999, s. 201 a nasl.
33 BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England in Four Books. Clark : The Lawbook Exchange, 2007, s. 214 a nasl.
34 DICEY,A.V. Introduction to the Study of the Constitution. Londýn : MacMillan and Co., 1899, s. 349.
35 Išlo najmä o rozhodnutie v prípade Council of Civil Service Unions vs. Minister for the Civil Service [1984] 3 All E.R. 935.
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ZÁVER
V dôsledku špecifického vývoja britskej ústavnoprávnej formy vlády nevznikla v Spojenom kráľovstve koncepcia
štátu ani tradícia štátnosti. Za túto chýbajúcu koncepciu bola v britských podmienkach vytvorená idea Koruny, ktorá však
nikdy nebola cielene a systematicky upravená ako právnická osoba. Jej charakteristické a pojmové znaky sú výsledkom
dlhého historického vývoja a v priebehu stáročí meniacich sa právnych koncepcií. Spoločným menovateľom týchto znakov
bola snaha zabezpečiť Korune imunitu pred interferenciou iných orgánov, ale aj právneho systému ako takého
prinajmenšom vo sfére rozhodovacej činnosti. Potenciálne konflikty a novo nastolené problematické otázky boli väčšinou
riešené legislatívou ad hoc, čo tiež neprispelo k vytvoreniu uceleného konceptu Koruny.
Nové výzvy pre právnu podobu Koruny prinieslo 20. storočie v dôsledku expanzie vlády a výkonnej moci ako
takej. Právomoci Koruny (prerogatívy) ako zvláštny druh právomocí neodvodených ani zo zákonného zmocnenia, ani z
iného zmocnenia vyplývajúceho z obyčajového či sudcovského práva (common law) začali byť v oveľa väčšej miere
využívané predstaviteľmi výkonnej moci, pričom za ich využívanie niesli tradične len veľmi obmedzenú právnu
zodpovednosť. To sa čiastočne zmenilo čiastkovou legislatívou, no najm§ tým, že si súdy rozšírili svoju právomoc
i možnosť preskúmania aj niektorých prerogatív. Naďalej však platí, že výkon prerogatív sa v praxi len veľmi málo líši od
dekretálnej právomoci hláv štátov v kontinentálnej Európe, výkon ktorých je však na rozdiel od Spojeného kráľovstva
vyhradený pre výnimočné situácie. Atypické pre demokratickú krajinu navyše je, v konštatovaní štvrtej správy výboru
Dolnej snemovne pre verejnú správu, že výkon týchto práv sa neopiera ani o písanú ústavu ani o žiadnu formu výslovnej
zákonnej delegácie týchto právomocí na ministrov.36
Neuplatnenie koncepcie štátu ani písanej ústavy malo teda v Spojenom kráľovstve prekvapivé následky.
Namiesto systému rovnováhy mocí, ktorá sa vo väčšine ústavných systémoch udržiava systémom bŕzd a protiváh (checks
and balances) je britský systém postavený na ústrednom postavení jediného orgánu – Koruny. A aj keď je Spojené
kráľovstvo materskou krajinou parlamentnej formy vlády, Joe Black konštatuje, že ,,v srdci Británie právo nevládne.
Koruna je v tomto centre. Ak sú v ňom nejaké práva, nie sú preskúmateľné súdom žiadnym riadnym spôsobom a nie sú
poznateľné žiadnou právnou metódou. Môžeme síce konštatovať, že okraje tohto jadra sú definované a že s určitosťou sa
jeho rozsah zmenšuje, ale stále platí, že v tomto centre sa princíp vlády práva neuplatňuje.“37
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ŠTÁT A SUVERENITA ŠTÁTU1
Dagmar Okániková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vo svojom príspevku sa zaoberám pojmami štát a suverenita štátu hlavne z teoreticko-právneho hľadiska. Štát
a suverenita štátu sú pojmy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia, môžem povedať, že sa prelínajú. Každý štát je hrdým
nositeľom svojej suverenity a preto sa snaží o jej dostatočné zabezpečenie. Práve vstupom nášho štátu do rôznych
medzinárodných organizácii, ale hlavne vstupom do takého nadštátneho spojenia akým je Európska únia sa čoraz
častejšie hovorí o suverenite štátu ako takej. Preto by som vo svojom príspevku chcela tento pojem bližšie priblížiť
a analyzovať.
Kľúčové slová: štát, suverenita štátu, zvrchovanosť, spoločenstvo, systém, politický systém, postavenie, územie,
teritórium, štátna moc, obyvateľstvo
Abstract: The Paper deals with Notion of State and State Sovereignity, mainly with Theorethical and Legal Systems.
Key words: State, Sovereignty, Nationality, System, Political System, Society, Teritory, State Power, Population
1

ŠTÁT
Štát je definíciou, o ktorú v odbornej literatúre nie je núdza. Poznáme rôzne poňatia štátu, či už štát chápeme ako
„verejnoprávnu korporáciu, ktorej inštitúcie /štátne orgány a štátne organizácie/, ich usporiadanie, funkcie, vzájomné
vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti ustanovuje vnútroštátne i medzinárodné právo. Štát je právna
inštitúcia2“. V politológii a histórii je to právna organizácia zvrchovanej politickej moci spoločnosti na určitom území. Ide
teda o formu organizácie ľudskej spoločnosti.
„Štát môžeme charakterizovať aj ako vysokorozvinutú organizačnú formu ľudského spolužitia na určitom území, ktorá má
svoje typické znaky. Týmito znakmi sú podľa G.Jellinka a neskôr podľa F.Weyra zvláštne územie, obyvateľstvo usadené
na tomto území, právna organizácia tohto obyvateľstva slúžiaci výkonu štátnej moci.“ Štátne spoločenstvo je preto na
základe práve týchto znakov spoločenstvom ľudí, ktorých správanie je koordinované osobitným spôsobom. Z tohto
môžeme usúdiť, že každé spoločenstvo sa vlastne vytvára ako štruktúra správania, ktorá má určitý zmysel alebo cieľ
a preto spoločenstvo funguje ako právne organizovaná akčná jednotka3.
Pod pojmom štát tiež rozumieme riadiaco - mocenský politický systém spoločnosti. Spoločnosť je zložitý sociálno
- ekonomicko - kultúrny systém, v ktorom sa štát ako riadiaci element vyčleňuje postupne, premenou rodových
a kmeňových, politických mocensko – riadiacich inštitúcií na štátne. Spočiatku existoval štát v podobe mestských štátov s
určitým priľahlým poľnohospodárskym okolím. Neskôr sa teritórium štátu postupne zväčšuje do podoby rôzne veľkých ríš.
Pod pojmom štát ďalej rozumieme hierarchicky usporiadaný suverénny mocensko - riadiaci systém, skladajúci sa z ľudí
(úradníkov)
a
inštitúcií
(orgánov),
ktorý
prostredníctvom
práva
riadi
spoločnosť.
Pre vymedzenie pojmu štát sú typické tieto definičné znaky: územie /teritórium/, štátna moc, obyvateľstvo.
Pre štát je tiež veľmi charakteristické: suverénne mocensko-politické postavenie v politickom systéme
spoločnosti, jeho hierarchická štruktúra, či spôsob jeho vzniku buď zdola nahor /demokracia/ alebo zhora nadol
/despocia/4.
Sama chápem štát ako tzv. zjednocovateľa pre rôzne druhy jednotlivcov /čiže občanov štátu/ na danom území. Práve
prostredníctvom štátu vznikajú mechanizmy, ktoré zabezpečujú /alebo by aspoň mali zabezpečovať/ záruky slobody,
demokracie, práva....
Samotný vývoj štátu predznamenáva dlhý historický proces, ktorý nás dovedie až k dnešnej modernej podobe. Vybudovať
fungovanie takéhoto veľkého premysleného systému, ktorý musí prostredníctvom nejakej dômyselnej štruktúry
zabezpečovať jej fungovanie je naozaj neľahkou úlohou a ešte aj dnes vidíme veľa chýb, ktoré sa snažíme postupne
odstrániť. Právo samozrejme pri takejto realizácii zastáva významnú úlohu.
Kým sa však dostaneme k samotnému pojmu „suverenita“, nemôžem opomenúť samotnú analýzu pojmu „štátna
moc“.
„Štátna moc ako forma verejnej moci je spoločenská sila, ktorá je spôsobilá určovať to, čo byť má, to znamená
správanie obyvateľstva pomocou ústavy, zákonov a iných aktov, ktoré obsahujú právne normy. Štátna moc je
najvýznamnejším druhom verejnej moci5“.
1 Tento článok bol vypracovaný s podporou grantu VEGA - č. 1/1081/11 - „Doktrína prirodzeného práva v teórii a v tvorbe práva, jej vývoj
v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv." (obdobie riešenia: január 2011 - december 2013)
2 PRUSÁK, J.: Teória práva. Vydavateľské oddelenie PF UK, Bratislava 1995, str. 56.
3 POSLUCH,M.-CIBULKA,Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky/3.vydanie, Heuréka 2009, s.16-17.
4 http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t.
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Štátna moc je tiež právne regulovanou spoločenskou silou. Táto sila je spôsobilá určovať práve prostredníctvom
práva konanie obyvateľov daného územia, avšak nie len týmto spôsobom, ale aj pomocou mimoprávnych metód
realizácie rôznych mocenských záujmov. Od ostatných foriem verejnej moci sa štátna moc odlišuje najmä tým, že je
suverénna, legitímna, legálna6.
Štátna moc je upravená právnymi normami, tie potom oprávňujú samotný štát na uplatňovanie určitého štátneho
mocenského monopolu a to aj vrátane použitia sankcií. Avšak na to, aby mohla štátna moc fungovať v plnom rozsahu,
musí jestvovať bez akýchkoľvek obmedzení, musí byť suverénna a to samozrejme vo vnútri samotného štátu ako aj mimo
jeho hraníc. A keďže štátna moc predstavuje jeden zo základných znakov štátu, táto suverenita sa samozrejme vzťahuje
aj na štát7.
2

O SUVERENITE, ZVRCHOVANOSTI
Suverenita, zvrchovanosť je svojím dejinným pôvodom predstava politického charakteru, ale neskôr sa zhutnila
v predstavu právnu8.
Suverenitu štátu teoreticky zdôvodnil a jej obsah ustanovil v druhej polovici 16. storočia Jean Bodin, ktorý vo
svojom významnom diele „Šesť kníh o štáte“ analyzuje jednotlivé prvky charakterizujúce suveréna. O niečo neskôr (v 18.
a 19. storočí) jeho myšlienky rozpracovali John Lock a J. J. Rousseau a tiež E. J. Sieyés, ktorí začali spájať myšlienku
suverenity práve s predstavou spoločenskej či inej zmluvy a tiež rozlišovali zdroj a nositeľa suverenity.

Definícií samotného pojmu „suverenita“ bolo niekoľko. Pre samotné posúdenie a porovnanie uvádzam niekoľko
zaujímavých vymedzení a definícií, či už od právnych teoretikov, filozofov alebo z rôznych oblastí práva.
Sám francúzsky teoretik Bodin chápe a definuje suverenitu ako absolútnu a trvalá moc štátu a definícia Louisa Le
Fura je zase v chápaní suverenity ako určitej vlastnosti štátu (v širšom zmysle aj kraja, občana a podobne) spočívajúca v
tom, že je viazaný alebo určovaný len svojou vlastnou vôľou (samourčovanie) v medziach práva a v súlade s kolektívnym
cieľom, ktorý má uskutočňovať.
Tiež stojí za zaujímavosť spomenúť Bethemovo pojatie suverenity v oblasti filozofie a sociálnych vied ako vyjadril
vo svojom diele “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation“, kde píše: „Príroda postavila ľudský rod pod
vládu dvoch suverénnych vládcov, bolesti a pôžitku. Iba oni nám ukazujú, čo máme robiť a rovnako tak určujú, č budeme
robiť.“ Suverén je podľa neho osoba alebo orgán, na ktorom e založená existencia politickej spoločnosti, lebo práve
k nemu sa viaže zvyk určitej poslušnosti, ktorý je vlastný všetkým členom spoločnosti. V tomto zmysle potom inštitúcia
suverénnej moci a ich organizácia výlučne reprezentujú všeobecný záujem a práve ich činnosť musí byť v súlade
s akýmsi princípom všeobecnej užitočnosti pre spoločnosť9.
V kontexte medzinárodného práva je chápanie suverenity štátu ako nezávislosti štátnej moci od akejkoľvek inej
moci, či vo vnútri štátu (vnútorná suverenita) alebo mimo hraníc daného štátu (vonkajšia suverenita). V širšom zmysle je
to spôsobilosť či právo (kohokoľvek) výlučne vykonávať absolútnu politickú moc nad nejakým územím, skupinou ľudí
alebo sebou samým, taktiež absolútne právo vládnuť, ale i najvyššia, absolútna a v neposlednom rade nekontrolovateľná
moc. Suverenitu v medzinárodnom práve poznáme ako vnútornú a vonkajšiu suverenitu. Vnútorná suverenita sa prejavuje
nezávislosťou zákonodarstva a reprezentujú ju najvyššie orgány, ktoré majú najvyššiu moc. Za to vonkajšia suverenita
predstavuje to, že štát nie je podrobený vôli a záujmom iného štátu alebo vôli medzištátnych združení10.
Klasická teória definuje suverenitu štátu ako „nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci vo vnútri štátu
a navonok štátu, vo vnútorných i vonkajších funkciách štátu, vo vnútornej a zahraničnej politike štátu“ 11. Niektoré názory
sa zhodujú v tom, že pojem suverenita je jedným z podstatných znakov štátu a to hlavne na účely jeho účasti
v medzinárodných vzťahoch. Vychádza to z toho, že suverénne štáty sú subjektmi medzinárodného práva, toto právo ale
aj tvoria a tak im vyplývajú práve z medzinárodného práva rôzne práva a povinnosti. Radikálny názor, ktorý navrhuje
podstatu suverenity obmedziť hlása napr. Hans Kelsen, ktorého návrhom je nahradiť tento pojem
„Volkerrechtsunmittelbarkeit“ to znamená priame podriadenie sa medzinárodnému právu. Kelsen ďalej tvrdí, že podľa
neho štát stráca suverenitu len vtedy, ak je podriadený domácemu zákonodarstvu iného štátu a podľa neho štát riadený
medzinárodným spoločenstvom je suverénny, nakoľko nie je podriadený zákonodarstvu iného štátu12.
Suverenita štátu je podľa charakteristiky Blackwellovej encyklopédie politického myslenia „moc alebo autorita“,
ktorá má atribúty najvyššieho činiteľa /jednotlivec alebo orgán/, konajúca podľa svojej vôle a oprávnenia robiť do istej
PRUSÁK, J.: Teória práva. Vydavateľské oddelenie PF UK, Bratislava 1995, str. 65.
OTTOVÁ, E.: Teória práva, Heuréka 2006, Šamorín, str. 110.
7 WEYR, F.: Soustava československého práva státního. Brno, 1921, str. 18; HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. Praha,
Všehrd 1955, s. 42 a nasl.
8 JELLINEK, B.: Všeobecná státověda. Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech. V Praze 1906, s. 458.
9 PŘIBÁŇ, J.: Suverenita, právo, legitimita v kontextu moderní filosofie a sociologie práva. Karolinum nakadatelství Univerzity Karlovy,
Praha 1997, s. 58-60.
10 http://sk.wikipedia.org/wiki/Suverenita_(pr%C3%A1vo)
11 PRUSÁK, J.: Teória práva. Vydavateľské oddelenie PF UK, Bratislava 1995, str. 66.
12 TOKÁR, A.: Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu. Právny obzor, 87,
2004, č.5, s. 440.
5
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miery naozaj konečné rozhodnutia a riešiť spory v rámci politickej hierarchie. Len suverén, ktorý je nezávislý nad
vonkajšou mocou a drží si vrcholnú autoritu a dominuje nad vnútornou skupinou, teda má tzv. zvrchovanú /suverénnu/
moc, môže robiť takéto rozhodnutia.
Zaujímavosťou sú aj deliace atribúty a ich definície, na dosiahnutie cieľa:
Najvyššia moc – rozhodnutia prechádzajú hierarchicky od najnižšieho bodu až po ten najvyšší, suverénny, ktorý disponuje
konečnou mocou. Je to konečný bod, z ktorého už nie je možné odvolanie.
Konečná moc – v minulosti bola konečná moc v rukách jedného suveréna, ten mal obvykle absolútnu moc a platilo
pravidlo nemennosti konečného rozhodnutia. V súčasnosti sa uplatňuje kolektívna moc, rozhodnutie. Rozhodnutie však
nie je nemenné a môže sa na základe zmeny kolektívnej vôle meniť.
Účinok – vo väčšine prípadov, ktoré súvisia s rozhodnutím suveréna, sa predpokladá všeobecnosť účinku, to znamená, že
sa určí teritórium alebo oblasť, kde obyvateľstvo resp. zodpovední obyvatelia pre danú oblasť podliehajú na tomto teritóriu
alebo v rámci tejto oblasti danému konečnému rozhodnutiu.
Autonómia či nezávislosť- suverén sa musí pri rozhodovaní rozhodovať nezávisle a jeho rozhodovania musia byť
nezávislé od vôle niekoho iného13.
Ak sa pozeráme na vnútornú suverenitu štátu, ide o nezávislú, výlučne mocenskú inštitúciu na danom území.
Podľa doc. Ottovej v právnom štáte však vnútorná suverenita štátu nemôže znamenať absolútnu, nad právom stojacu
moc, mocenskú ľubovôľu či svojvôľu, ale ide tu o moc viazanú právom. Aj štát musí byť práve z tohto dôvodu podriadený
vláde práva. Prejavom vnútornej suverenity je i nezávislosť štátu pri samotnej tvorbe práva. Po jeho vytvorení je ním sám
štát viazaný a musí dodržiavať to, čo sám nariadil rovnako ako všetky ostatné subjekty. Vnútorná suverenita
v demokratickom štáte je obmedzená aj politickou participáciou a tiež viazaná demokratickou kontrolou štátu a to
občianskou spoločnosťou. Práve prostredníctvom vnútornej suverenity štátu je možné docieliť zabezpečenie vnútorného
verejného poriadku, slobody jednotlivcov i celej spoločnosti. Ak by prišlo k narušeniu vnútornej suverenity vedie tento stav
k občianskej vojne.
Okrem tej už spomínanej vnútornej suverenity poznáme aj suverenitu vonkajšiu. Tá sa prejavuje vo vzťahu
samotného štátu k iným štátom navonok. Štátna moc daného štátu je teda nezávislá od moci iného štátu. Každý štát má
právo rozhodovať o svojich vnútorných ale i vonkajších záležitostiach. Samozrejme musí brať ohľad na práva iného štátu
z hľadiska medzinárodného či geopolitického, aby sa nedostal do medzinárodnej izolácie14.
Tým, že je štát nezávislí navonok, relativizuje nutnosť spolupracovať s inými štátmi. Práve tým, že štát dokáže
navonok spolupracovať s inými štátmi je jeho suverenita dostatočne zabezpečená. Ako príklad môžeme uviesť kolektívnu
bezpečnosť. Práve nedemokratické štáty sa pokúšajú u akúsi ich vlastnú samostatnosť a nezávislosť od ostatných
okolitých krajín. Snaha o takúto vonkajšiu nezávislosť však vedie len k postupnej izolácii v rámci medzinárodnej politiky,
spolupráce i ďalších vzťahov.
Suverenitu štátu je však potrebné odlišovať od suverenity ľudu ako aj od suverenity národa, pretože suverenita
ľudu ale aj ich kombinácia alebo identita je prameňom a základom suverenity štátu15.
Vstupom členského štátu do Európskej únie sa však suverenita štátu do určitej miery mení alebo oslabuje.
Členské štáty nevykonávajú úplne sami v tomto vzťahu zahraničnú politiku, ale spolu v spolupráci s ďalšími členskými
štátmi na základe platných medzinárodných noriem. Do istej miery je potom suverenita takéhoto štátu obmedzená.
Suverenita je pre každý štát dôležitou prioritou štátnej moci. Je to akási „najvyššia hodnota štátu“. Aby štát
normálne fungoval a podieľal sa na budovaní nie len svojej vnútornej, ale aj zahraničnej politiky, pracoval na udržiavaní
dobrých vzťahov s ostatnými štátmi je dôležité, aby suverenita, vonkajšia, bola naplnením týchto snáh a pracovaním na jej
udržiavaní. Vnútornú suverenitu si každý štát zakladá na vlastných pilieroch. Stanovuje si hranice nie len v rámci
teritoriálneho vymedzenia hraníc, ale aj vo vzťahu k demokracii, slobode a politického smerovania samotného štátu.
Čo sa týka subjektov, medzinárodné právo zase upravuje vzťahy medzi suverénnymi štátmi a im vytváranými
medzinárodnými organizáciami. Avšak výnimočne môže byť subjektom „človek ako jednotlivec“ /napr. v prípade
medzinárodnej ochrany ľudských práv/ či mimovládna medzinárodná organizácia. Vzhľadom na skutočnosť, že
medzinárodné právo je založené na zásade zvrchovanej rovnosti a tá vychádza zo suverenity štátu a nutnosti jej
následnej vzájomnej koexistencie a spolupráce na základe reciprocity, jedná sa o decentralizovaný právny systém16.
Iba suverénny štát môže deklarovať ale aj posilňovať vlastné národné záujmy, čo je dôležitým faktorom nie len
pre samotný štát, ale každého občana v krajine. Tak môžeme potom obstáť v medzinárodnom prostredí a v spolupráci
v oblasti obrannej bezpečnosti, hospodárstva či diplomacie, ktorá by toto všetko mala pre štát zabezpečovať.
V konečnom dôsledku je snáď každý suverénny štát ochotný sa zriecť časti vlastnej suverenity a to práve z dôvodu
vlastných výhod. Napríklad v rámci budovania takého spoločného európskeho projektu akým Európska únia je.

13 UŠIAK, J.: Premeny suverenity európskych štátov v kontexte vybraných teórií medzinárodných vzťahov. Současná Evropa 02/2009, s.
37-38.
14 OTTOVÁ, E.: Teória práva, Heuréka 2006, Šamorín, str. 111.
15 PRUSÁK, J.: Teória práva. Vydavateľské oddelenie PF UK, Bratislava 1995, str. 67.
16 Gerloch, A.: Teorie práva/5.upravené vydanie-Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 118 s.
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ZÁVER
Zmyslom môjho príspevku bolo rozpracovanie a priblíženie pojmov štát a suverenita štátu a jeho teoretickoprávne
vymedzenie. Snahou bolo hlavne objasnenie tohto atraktívneho a mnohými autormi diskutovaného pojmu suverenita ako
i jeho chápanie vo vnútorných ale i medzinárodnoprávnych súvislostiach. Vstupom do Európskej únie dostal tento pojem
iný zmysel a stal sa často diskutovanou témou, či už v rovine teoreticko, historicko alebo medzinárodnoprávnej. Snáď
aspoň moje stručné resp. čiastočné zhrnutie prispeje do tejto oblasti niečim zaujímavým a pomôže sa v danej
problematike opäť o trochu viac orientovať a zamyslieť sa nad samotnou dôležitosťou tohto pojmu v rámci globalizácie
všade okolo nás.
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VÝVOJ PRÁVA NA PŘÍSTUP JEDNOTLIVCE K ÚSTAVNÍMU SOUDU
Jaroslav Benák
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor analyzuje vývoj právní úpravy ústavního soudnictví na území dnešní ČR a SR. Sleduje přitom, do jaké
míry konkrétní právní úpravy umožňovaly jednotlivcům podat návrh na zahájení řízení před příslušným orgánem ústavního
soudnictví.
Kľúčové slová: ústavní soudnictví, české ústavní právo, slovenské ústavní právo, přístup jednotlivce k soudu
Abstract: Contribution analyses Development of Judicial Review in Czech and Slovak Teritory. Author is looking for
Instruments empowering Individuals to bring their case before Constitutional Courts in the whole History of Judicial Review
in the given Teritory.
Key words: Constitutional Court, Czech Constitutional Law, Slovak Constitutional Law, Access of an Individual to the
Court
1

ÚVOD
Ve svém příspěvku se budu zabývat přístupem jednotlivce k ústavnímu soudu v průběhu ústavního vývoje na
českém a slovenském území. Po úvodním vymezení pojmů se budu postupně zabývat různými právními úpravami
platícími od 19. do 21. století v Českých zemích či na Slovensku. Závěr bude věnován zobecňujícím postřehům
a úvahám, které instituty z minulosti by mohly být užitečné v budoucím vývoji ústavního soudnictví
2

VYMEZENÍ POJMŮ
Než se pustím do vlastní analýzy jednotlivých právních úprav, pokládám za vhodné vymezit, jak budu v textu
chápat pojmy „jednotlivec“, „ústavní soud“ a „přístup“.
Použije-li se v římském právu slovo „každý“, myslí se tím zpravidla „každý dospělý, osobně svobodný občan
Říma mužského pohlaví“. Ve svém příspěvku budu sledovat nejen „římské každé“, nýbrž i možnosti právnických osob,
cizinců a žen dosáhnout, aby ústavní soud rozhodl o jejich věci.
Ústavním soud budu chápat v materiálním smyslu, tedy jako každý státní orgán soudního typu, který se věnuje
kontrole souladu norem s ústavou1 nebo posuzuje stížnosti jednotlivců na porušení jejich ústavně zaručených práv.
Přístupem rozumím možnost jednotlivce dosáhnout toho, aby ústavní soud rozhodl o jeho návrhu. V tomto směru
lze rozlišovat nepodmíněný a podmíněný přístup. Jestliže je ústavní soud povinen rozhodnout o každém návrhu, který
splňuje formální požadavky, jde o přístup nepodmíněný. Pokud závisí na správní úvaze ústavního soudu, zda se
jednotlivcovým návrhem bude zabývat, mluvíme o přístupu podmíněném.
3

ČESKÉ ZEMĚ DO ROKU 1918
Ústavní soudnictví má (ve srovnání například s institutem držby) pro zájemce o jeho historii tu výhodu, že jde
o jev poměrně mladý. Z jeho vymezení je zřejmé, že na ústavní soudnictví je zapotřebí ústava v pojetí čl. 16 Všeobecné
deklarace práv člověka a občana z roku 1789.2 Takové ústavy se na našem území začaly objevovat až v 19. století. První
ústavou, která zaručila občanům určitá základní práva a zároveň jim poskytla možnost domáhat se těchto práv u soudu,
byla Prosincová ústava z roku 1867. Jedním ze zákonů tvořících tuto polylegální ústavu byl zřízen Říšský soud.
Tento soud rozhodoval o stížnostech občanů pro porušení politických práv. Říšský soud neměl pravomoc
napadená rozhodnutí přímo rušit. Ve svém nálezu pouze konstatoval, zda a v jaké míře došlo k porušení práva.
Rozhodnutí následně vykonávaly příslušné soudní a správní orgány.3
Zákon o zřízení Říšského soudu přiznává právo podat návrh „občanům“. Jak ale dovozuje dobová doktrína,
zahrnuje pojem „občan“ zásadně každou fyzickou osobu, není-li výslovně uvedeno, že předmětné oprávnění nepřísluší
cizincům.4
Ze druhé poloviny devatenáctého století také pocházejí první stopy difuzní kontroly norem na našem území.
Konkrétně šlo o oprávnění soudů přezkoumávat, zda jimi aplikované podzákonné akty jsou v souladu se zákonem. Pražák
k tomu uvádí, že toto oprávnění je logickým důsledkem snahy o dosažení nezávislosti soudnictví na moci výkonné. O

Popřípadě s jiným referenčním hlediskem typu „ústavní pořádek“.
Zmiňované ustanovení říká: „Společnost, ve které není zajištěna záruka práv ani vytyčena dělba moci, nemá vůbec ústavu“. Citováno
podle FILIP, J.; SVATOŇ, J.; ZIMEK, J. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 60.
3 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 35.
4 PRAŽÁK, J. Rakouské právo veřejné. 2. dopl. vyd. V Praze : Nákladem Jednoty právnické, 1902, strana 28.
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takové nezávislosti totiž nelze podle Pražáka mluvit tehdy, pokud by moc výkonná měla možnost kdykoliv ovlivnit
rozhodování soudu přijetím příslušného aktu a soud by neměl možnost zkoumat zákonnost takového aktu.5
4

SLOVENSKO DO ROKU 1918
Slovensko bylo součástí Uher a působnost Říšského soudu se na něj nevztahovala, neboť Prosincová ústava
platila pouze v Předlitavsku. Předlitavskou úpravu nepoužily Uhry ani jako vzor pro zavedení vlastních orgánů podobné
funkce.6
První možnost jednotlivců napadnout rozhodnutí státního orgánu, které zasahuje do jejich práv, se tak naskytla
až v roce 1896 se zřízením Veřejnosprávního soudu se všeobecnou působností.7 Tento soud nenaplňoval shora
uvedenou definici ústavního soudu zcela. Šlo o správní soud, jaké známe i v dnešní době. Před tímto soudem tedy bylo
možno napadat pravomocná rozhodnutí správních orgánů pro jejich rozpor se zákonem. Do ústavního soudu mu tedy
chyběla možnost přezkoumávat rozhodnutí jiných soudů.
V roce 1907 se objevuje předchůdce dnešní komunální stížnosti8. Veřejnosprávní soud totiž dostává pravomoc
rozhodovat o návrzích municipiálních výborů, které měly právo žádat o přezkum, zda akty orgánů veřejné moci nezasahují
do zaručených práv municipií.9
5

ČESKOSLOVENSKO V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ
S Ústavní listinou z roku 1920 se objevil první orgán na našem území nesoucí název Ústavní soud. V závislosti na
použitém kritériu může jít dokonce i o první ústavní soud na světě.10 Tomuto soudu však byla svěřena výlučně abstraktní
kontrola norem, kterou bylo možno zahájit na základě podání kvalifikovaného navrhovatele.
Nástupcem Říšského soudu se stal Nejvyšší správní soud. Jeho aktivitu hodnotí například Šimíček tak, že
Ústavní soud byl „ poněkud ve stínu nejvyššího správního soudu, jehož faktického vlivu a významu nikdy nedosahoval“.11
Nejvyšší správní soud přezkoumával na návrh jednotlivců akty moci výkonné z hlediska jejich možného zásahu do práv
jednotlivce. Jak uvádí Sládeček, byl Nejvyšší správní soud při řízení vázán nejen ústavními předpisy, ale i zákony, takže
de facto zkoumal toliko zákonnost správních aktů.12
Dobová doktrína předpokládala, že rozsah subjektivních práv chráněných v řízení před Nejvyšším správním
soudem bude v důsledku judikatury tohoto soudu postupně narůstat13. Dokonce se uvažovalo o konstrukci subjektivního
práva daňového poplatníka, aby prostředky získané z jeho daní nebyly promrhány.14
6

SLOVENSKÝ ŠTÁT
Zbytek českých zemí po odtržení Sudet byl v březnu 1939 okupován německou armádou a byl v něm zřízen
Protektorát Čechy a Morava. Za takových okolností nebylo možno uvažovat o ochraně ústavnosti či základních práv, a
proto ústavní soud nebyl zřízen.
Naproti tomu na slovenském území vznikl nezávislý (přinejmenším formálně) Slovenský štát s vlastní ústavou.
Slovenský štát v podstatě převzal rozsah a způsoby ochrany ústavnosti z Ústavní listiny ČSR.15 Byl zřízen zvláštní státní
orgán, Ústavný senát. Zákonem č. 20/1942 Sl. zák. byla tomuto orgánu svěřena abstraktní kontrola norem, která mohla
být zahájena na návrh některého z kvalifikovaných navrhovatelů. Jednotlivec neměl do řízení o kontrole norem přístup.
Jak uvádí Drgonec, k ustavení Ústavného senátu nikdy nedošlo.16
7

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1990
Po válce nedošlo k obnovení prvorepublikového ústavního soudu a následující ústavy z roku 1948 a 1960
s ústavním soudnictvím nepočítaly. Kontrolu souladu právních předpisů s ústavou vykonávalo předsednictvo Národního
shromáždění17 respektive Národní shromáždění18. Ochrana práv jednotlivce pak byla v rukou Národních výborů. V obou

5 PRAŽÁK,

J. Rakouské právo veřejné. 2. dopl. vyd. V Praze : Nákladem Jednoty právnické, 1902, strana 302.
STIPTA, I.; ŠTENPIEN, E. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Vyd. 1. Košice : Nica, 2004, s. 131.
7 STIPTA, I.; ŠTENPIEN, E. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Vyd. 1. Košice : Nica, 2004, s. 144.
8 K významu pojmu „komunální stížnost“ srov. např. Šimíček, s. 83.
9 STIPTA, I.; ŠTENPIEN, E. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Vyd. 1. Košice : Nica, 2004, s. 146.
10 Tato „soutěž“ je mezi československým a rakouským ústavním soudem. Záleží, zda budeme přihlížet ke dni přijetí příslušného předpisu
či k faktickému ustavení, tj. ke dni jmenování soudců (podle druhého kritéria by prvenství patřilo soudu rakouskému).
11 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 36.
12 Podle Sládeček, V.: Nástin vývoje ústavního soudnictví na území Československa (a České republiky), Právní rozhledy č. 11/1998, str.
545.
13 HÁCHA, E.: Nejvyšší správní soud in Slovník československého práva veřejného, Praha: 1932. Sv. II, s. 847.
14 HÁCHA, E.: Nejvyšší správní soud in Slovník československého práva veřejného, Praha: 1932. Sv. II, s. 847.
15 DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 24.
16 DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 26.
17 Podle § 65 Ústavy 9. května.
18 Podle čl. 41 odst. 2 Ústavy ČSSR z roku 1960.
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případech však o skutečné ochraně práva nelze mluvit. Předpisy i správní akty byly dopředu „nalinkovány“ všemocnou
Stranou a jednotlivec proti jejím záměrům nic nezmohl.
S uzákoněním československé federace v roce 1968 se do hry opět dostala myšlenka zřídit ústavní soud.
Komentář k Ústavě ČSSR z roku 1988 vysvětluje toto rozhodnutí očekáváním, že paralelní existence československých,
českých a slovenských předpisů může vést k tomu, že různé předpisy z různých systémů mohou být navzájem v rozporu.
Tentýž komentář však zároveň dodává, že ústavní soud ve skutečnosti neexistuje, právě proto, že v praxi k takovým
kolizím nedochází.
8

ÚSTAVNÍ SOUD ČSFR
V roce 1991 dochází po dlouhé době k tomu, že máme ústavní soud, který neexistuje pouze v předpisech, ale je
skutečně obsazen soudci a rozhoduje konkrétní případy. Zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu poskytoval možnost
podat ústavní stížnost fyzickým a nově též právnickým osobám, v případě, že rozhodnutím nebo opatřením orgánu
veřejné moci došlo k zásahu do základního práva takové osoby.
Přístup k ústavnímu soudu se tak jednak rozšiřuje o právnické osoby a jednak do okruhu přezkoumatelných aktů
přibývají rozhodnutí obecných soudů. Možnost „naplno se projevit“ však tomuto ústavnímu soudu vzal rozpad federace,
který nastal poměrně záhy po zřízení soudu.
9

SLOVENSKO OD ROKU 1991 DO SOUČASNOSTI
Ještě za trvání federace přijala Slovenská národná rada zákon č. 7/1992 Sb., o Ústavnom súde Slovenskej
republiky. Zvláštností tohoto ústavního soudu bylo, že zákon připouštěl možnost jednotlivce podat návrh na zahájení
řízení o abstraktní kontrole norem.19 Tento soud však fakticky ustaven nebyl.20
V roce 1992 byla přijata Ústava Slovenskej republiky zakotvující i existenci ústavního soudu. Ústavní úprava byla
rozvedena v zákoně č. 38/1993 Z. z. Jednotlivci se mohli účastnit řízení o přezkumu aktů zasahujících do jejich práv,
neměli však do nich přímý přístup. Mohli totiž podat pouze podnět a zahájení řízení záleželo na správním uvážení soudu.
To se změnilo s přijetím novely Ústavy č. 90/2001 Z. z., která zavedla institut ústavní stížnosti. Rozsah
přezkumných oprávnění ústavního soudu je tak shodný jako u ústavního soudu federálního. Nová je možnost ústavního
soudu přiznat úspěšnému stěžovateli finanční zadostiučinění.
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ČESKÁ REPUBLIKA OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI
Již v prvním roce existence samostatné České republiky byl zákonem č. 182/1993 Sb. zřízen Ústavní soud. Svou
činnost zahájil soud dnem 15. 7. 1993, kdy prezident jmenoval jeho dvanáctého soudce.21
Ústavní i zákonná úprava vychází v podstatné míře z právní úpravy federálního ústavního soudu. Některá řešení
však převzata nebyla. V oblasti ústavních stížností jde zejména o institut poplatku za odmítnutí ústavní stížnosti pro
zjevnou neopodstatněnost či pro nepřípustnost.22
Právní úprava ústavního soudnictví neprošla v oblasti přístupu jednotlivců žádnou zásadní úpravou. Je však
velmi pravděpodobné, že současný trend ve vývoji nápadu ústavních stížnosti časem donutí zákonodárce řešit problém
přetížení ústavního soudu, který je dosud pouze čas od času diskutován v právní akademii.23
11

ZÁVER
Za svou téměř stopadesátiletou historii prošlo ústavní soudnictví dynamickým vývojem. Zajímavý je postřeh Jana
Drgonce, že vývoj, který se na první pohled zdá být skokovým, je mnohem lépe pochopitelný, zohledníme-li při jeho
sledování i právní úpravy ústavních soudů, které nakonec nebyly zřízeny.24
Postupně se řízení rozšířila ze státních občanů na všechny fyzické osoby a přibrány byly i osoby právnické.
Stejně tak rozsah přezkumu se z věcí původně správních rozšířil na všechny státní akty. Právní úprava slovenská z roku
1991 (obsažená v zákoně 7/1992 Sb.) připouštěla dokonce přístup jednotlivce do řízení o abstraktní kontrole norem.
Dosavadní vývoj tak dal zapravdu očekáváním Emila Háchy, že právní ochrana bude poskytována čím dál
většímu okruhu subjektivních práv.

DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 39.
ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 42 a DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti Ústavným
súdom Slovenskej republiky. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 37.
21 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 42.
22 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 2005, s. 42.
23 Srov. např. HOLLÄNDER, P. Legislativní reflexe dosavadního působení ústavního soudu. In DANČÁK, Břetislav, ŠIMÍČEK, Vojtěch.
Aktuálnost změn ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. Ústavní soud ČR de constitutione ferrenda. s. 178-186.
ISBN 80-210-2250-7.
24 DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 47.
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NIEKTORÉ ASPEKTY MATERIÁLNEHO JADRA ÚSTAVY 9. MÁJA 19481
Andrea Lichá
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Prezentovaný príspevok sa zaoberá problematikou materiálneho jadra Ústavy 9.mája, pričom autorka vychádza
pri riešení tohto problému z tézy, že ak je možné ústavu vymedziť v materiálnom zmysle, je potom možné princípy
obsiahnuté v ústave aj zredukovať na tie z nich, ktoré tvoria jej materiálne jadro. V tomto kontexte potom autorka
poukazuje na skutočnosť, že aj v prípade Ústavy 9.mája možno hovoriť o materiálnom jadre ústavy hoci sa obdobie jej
platnosti označovalo ako obdobie tzv. bezhodnotového pozitivizmu, čo však nebolo priamym dôsledkom uplatňovania
ústavy, ale práve naopak.
Kľúčové slová: materiálne jadro, ústava, hodnota
Abstract: The presented paper examines the issue of the material core of the Constutution of 9th May. The author is
trying to search for clues and suggesting that any constitution includes the value, that might be reduced to the material
core and considering that the main problem of the Constitution of 9th May was not being without the values, but being
without any possibility to control the state power, that realize this value according to its needs.
Key words: material core, costitution, value
K VYMEDZENIU POJMU ÚSTAVA
Ústavu je vo všeobecnosti možné označiť za kódex štátneho práva, za jeho ústredný pojem, pretože má
bezprostredný vzťah k existencii a vnútornej organizácii štátu.2 Význam ústavy je však omnoho širší, pretože ide o právnu
normu, najvyššej právnej sily, ktorá je (s výnimkou Veľkej Británie) nadradená všetkým zákonom i podzákonným právnym
aktom, a to normatívnym i individuálnym, vo všetkých právnych odvetviach.3
Je to základný zákon štátu, ktorý upravuje základy organizácie štátu, jeho formu a štruktúru, ako aj zásady
vzťahu medzi štátom a občanom. V pozícii základného zákona štátu, potom Ústava vypovedá o fundamentálnych
princípoch poriadku vládnutia a hodnotových kritériách štátu.4 Z toho dôvodu je prvoradým poslaním ústavy predovšetkým
regulovať fungovanie štátu a vytvárať určitú rovnováhu vo vzťahu medzi občanom a štátom tým, čo sa prejavuje ako
výsledný efekt v tom, že výkon štátnej moci sa viaže na právne formy a právom upravený proces, čím sa zabezpečuje jej
kontrolovateľnosť, možnosť predvídania a sprehľadnenia jej postupu.5 V priamej súvislosti s plnením regulačnej funkcie
ústava plní i funkciu integračnú, inak povedané reguluje správanie sa v spoločnosti, aby takto zabezpečila jej integritu,
nevyhnutnú, pre zachovanie spoločnosti ako takej.
Ústava tak obsahuje určité spoločenské priority, ako aj technické predpoklady pre ich naplnenie a preto nie je
a nemôže byť výsledkom „hocijakej vôle, hocijakej väčšiny.“ Ústavu potom možno v tomto kontexte chápať v dvojakom
zmysle a to v zmysle materiálnom, pri ktorom je rozhodujúci jej obsah, pričom ide najmä o východiskové princípy, ktoré
majú pre organizáciu štátu zásadný význam a v zmysle formálnom, ktorý v sebe zahŕňa spôsob jej označenia, jej formu
ako aj osobitný spôsob jej schvaľovania.6
Práve v súvislosti s vymedzením ústavy si potom možno položiť prvú z kľúčových otázok pre charakterizovanie
materiálneho jadra Ústavy 9.mája, ktorým sa tento príspevok zaoberá. Je to otázka, či aj v prípade socialistickej ústavy
akou Ústava 9. mája bola, možno hovoriť ako o ústave v materiálnom zmysle a teda aj ako o ústave, ktorá má svoje
materiálne jadro hoci práve obdobie jej platnosti bolo mnohokrát označované ako obdobie tzv. bezhodnotového
pozitivizmu, pričom pre vymedzenie ústavy v materiálnom zmysle ako aj pre charakterizovanie samotného materiálneho
jadra je existencia hodnôt nevyhnutná.

Príspevok je výstupom riešenia grantovej úlohy APVV č. 0607-10 s témou: „Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20 storočí
a jej vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky“ vypracovávanej na Katedre právnych dejín PF UK.
2 V období po roku 1948 sa pristúpilo k využívaniu pojmu štátne právo ako pojmu širšiemu, než je pojem ústava. Napríklad podľa
názoru P. Peška sa z pojmu “ ústavné právo“ nevychádzalo z dôvodu, že by sa tým nepriamo umenšovala rola štátu, pretože pojem „
ústavné právo“ upriamoval pozornosť na práva jednotlivca. PEŠKA, P.: Úvahy nad popřením ústavnosti. In: Zborník príspevkov: Vývoj
práva v Československu v rokoch 1945 – 1989. Praha 2004, s. 198
3PALÚŠ, I.: Štátne právo. UMB, Banská Bystrica 1998, s.5
4CIBUĽKA, Ľ., POSLUCH, M.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín 2003 s. 48
5Tamtiež, s. 49
6„Tieto princípy sa potom premietajú do jednotlivých ustanovení ústavy pri konštruovaní vzťahov medzi najvyššími orgánmi štátu (forma
vlády), spôsobu ich tvorby, ale aj ustanovení o vzťahoch medzi štátom ako celkom a jeho časťami (štátne zriadenie) a napokon aj pri
mechanizme fungovania štátnej moci, najmä vzhľadom na možnosti jednotlivcov a občanov zúčastňovať sa na jeho výkone (štátny
režim).“ CIBUĽKA, Ľ., POSLUCH, M.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín 2003 s. 48
1
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Na základe uvedených skutočností sa totiž domnievam, že každú ústavu je možné chápať ako v materiálnom tak vo
formálnom zmysle. V prípade Ústavy 9.mája môže tieto slová potvrdiť materiálne vymedzenie, ktoré sama obsahovala v
§171 ods. 1, 2 a 3, a kde sa hovorí, že: „Všetky časti tejto ústavy platia ako celok“ a že „...pri výklade jej ustanovení je
treba vychádzať z ducha tohto celku a tiež zo zásad na ktorých je založený, pričom aj „...výklad aj používanie všetkých
ostatných predpisov právneho poriadku bude tiež v súlade s ústavou.“7 Vymedzenie ústavy z formálneho hľadiska pritom
obsahoval §172 ods. 1, ktorý upravoval doplnenie a zmenu ústavy za dodržania legislatívneho postupu upraveného
v ústave samotnej a to len zákonmi, ktoré sú označené ako ústavné.
Ak je teda možné hovoriť o Ústave 9.mája možné hovoriť ako o ústave v materiálnom zmysle znamená to, že je
zároveň možná aj redukcia jej hodnotových princípov na tie z nich ktoré možno označiť za jadro ústavy, čím som dospela
k presvedčeniu, že každá ústava má svoje materiálne jadro. Potvrdenie tézy o existencii materiálneho jadra v ústave ale
nemožno považovať za vyjadrenie sa k otázke, či tieto princípy možno z vôle ústavodarného orgánu zmeniť a teda či je
materiálne jadro ústavy menné alebo nemenné.
Problém zmeniteľnosti respektíve nezmeniteľnosti materiálneho jadra ústavy, totiž podľa môjho názoru nesúvisí
so samotnou existenciou materiálneho jadra, ale s existenciou tzv. večnej klauzuly, ktorá je súčasťou ústavy z vôle
ústavodarného orgánu a ktorá v určitých zásadných veciach obmedzuje právo tohto, ale i budúceho ústavodarného
orgánu postupovať v procese ústavných zmien ľubovoľným spôsobom.
K CHARAKTERISTIKE MATERIÁLNEHO JADRA ÚSTAVY 9. MÁJA
V úvode tejto časti príspevku považujem za opodstatnené vysvetliť a vychádzať z súdobého vnímania ústavy,
pretože len pri pochopení charakteru danej doby možno preniknúť hlbšie pri chápaní charakteru práva a tým i charakteru
ústavy, jej materiálne jadro pritom nevynímajúc.
V československých podmienkach sa o socialistickom ústavnom práve začína hovoriť práve od nastolenia
ľudovodemokratického režimu v roku 1948 prijatím Ústavy 9. mája, a to napriek tomu, že s označením socialistická ústava
sa stretávame až v roku 1960. Dôvodom je budovanie socializmu v etapách, kedy je ľudová demokracia vnímaná ako
prechodný stupeň zabezpečujúci vybudovanie základov socializmu. Od roku 1948 až do pádu režimu v roku 1989, tak boli
prijaté dve socialistické ústavy (a tiež tzv. malá ústava o federalizácii republiky) a to ľudovo demokratická Ústava 9. mája
1948 a ústava ČSSR z roku 1960, pričom každá z nich bola vyjadrením alebo odrazom inej vývojovej etapy smerujúcej
k socializmu, čo bolo rozhodujúce pre voľbu nástrojov a metód využívaných pri budovaní socializmu a teda aj na charakter
a obsah práva v spoločnosti.
V prvej etape budovania socializmu, obdobia diktatúry proletariátu, respektíve v období ľudovej demokracie
(ľudovej ľudovlády) ako sa na rozdiel od ZSSR v podmienkach krajín východného bloku toto obdobie označovalo, mala
byť ústava ako základ právneho poriadku ponímaná zásadne triedne. V tomto období bola ústava len „ len formou, do
ktorej sa odievajú skutočné mocenské pomery.“ Za všeobecný zmysel existencie ústavy sa tak považovalo potvrdenie a
upevnenie moci proletariátu ako vládnucej triedy a zakotvenie revolučných premien v hospodárskom, sociálnom
a duchovnom živote danej krajiny v zmysle socialistickej výstavby.8 Pritom ústava v pozícii zákona s najvyššou právnou
silou mala možnosť urobiť tak sebe vlastným, špecifickým spôsobom.9 Socialistická ústava tak bola v tomto zmysle
vnímaná ako súbor právnych noriem najvyššej právnej sily, ktoré zakotvujú základy spoločenského, štátneho zriadenia
a základy postavenia občana, ktorej limitom bola ekonomická štruktúra spoločnosti.
Hoci je teda aj v tomto období ústava považovaná za základný a najvyšší zákon upravujúci riadenie konkrétneho
štátu, spoločenské a štátne zriadenie, za právny základ postavenia občana v ňom, je zároveň v súdobej literatúre
zdôrazňované, že právna funkcia je len výrazom funkcie politickej, pretože ústava je závažným právnym inštrumentom k
realizácii politických rozhodnutí. Jednoducho povedané socialistická ústava bola svojím obsahom determinovaná
charakterom jednotlivých etáp budovania socializmu, čo vytváralo jednoznačný tlak na flexibilitu materiálneho jadra
ústavy.
OCHRANA MATERIÁLNEHO JADRA ÚSTAVY 9. MÁJA BEZ TZV. KLAUZULY VEČNOSTI
Po materiálnom a formálnom vymedzení Ústavy 9.mája sa dostávame k otázke, či Ústava 9.mája v sebe
obsahovala také hodnotové princípy, ktoré boli rozhodujúce pre zachovanie, ale i napredovanie spoločnosti.10 Je to otázka
možnosti redukcie v Ústave obsiahnutého hodnotového systému, na tú z hodnôt ktorá je pre funkciu a zabezpečenie

7Zaujímavosťou

v tomto prípade je, že o ústave 9.mája sa pri jej prijatí nehlasovalo ako o celku ale o jej častiach jednotlivo.
S., ZLATOPOLSKIJ, D. L. a kolektív: Světová socialistická soustava a státní výstavba evropských socialistických zemích.
Praha 1977, s. 148
9„Úlohu špecifického nástroja plní tým, že robotnícka trieda spolu s ostatnými pracujúcimi v čele s komunistickou stranou stanoví v nej
štátom vynútiteľné pravidlá, regulujúce základy nového, socialistického spoločenského a štátneho zriadenia a tieto pravidlá zároveň
vybaví najvyššou právnou silou.“ Tamtiež, s. 149
10 „Chceme aby to bol štát ľudovej demokracie, v ktorom si štát svojimi zástupcami zákony nie len dáva, ale ich tiež vykonáva. Chceme
aby to bol štát, v ktorom všetko hospodárstvo slúži ľudu ... Po tejto ceste chceme dôjsť k spoločenskému poriadku, v ktorom bude úplne
odstránené vykorisťovanie človeka človekom.“ ( z prehlásenia Ústavy 9.mája)
8ZDOBINSKY,
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ostatných v tomto systéme obsiahnutých hodnôt prvoradá. Podľa môjho názoru je v zmienenej ústave najvyššie
postavenou hodnotou, prostredníctvom ktorej možno realizovať hodnoty iné – ľudovo demokratické zriadenie.11
Pri tomto názore možno vychádzať z formulácie § 37 a 38 Ústavy 9.mája, z ktorých vyplýva, že prvoradou je
ochrana ľudovo demokratického zriadenia, bolo nimi zamedzené možnosti toto zriadenie zvrátiť, alebo čo i len ho ohroziť
a to zo strany samotnej moci ustanovujúcej, ktorá je pre formovanie hodnotových princípov ústavy ako takej vždy kľúčová.
V § 37 ods. 1 a 2 sa hovorí: „Prejavy a činnosť smerujúca k tomu, aby bolo ohrozená ... jednota štátu, ústavy,
republikánska štátna forma a ľudovo demokratické zriadenie sú trestné.“ A tiež, že: „zneužívať práv a slobôd občianskych
na k týmto zámerom je neprípustné.“ Doplnením §37 je potom v tomto smere §38 ako článok tzv. núdzového respektíve
výnimočného zákonodarstva, dával potom za účelom ochrany štátneho zriadenia zákonodarcovi možnosť paušálne
zákonom na neurčitý čas a v neurčenej miere obmedziť základné práva a slobody, deklarované ústavou, čo pri rozdelení
základných práv a slobôd do skupín podľa predmetu ochrany, mohlo znamenať aj ich úplné zrušenie. Tu je nutné
zdôrazniť, že zo samotnej povahy ľudovej demokracie vyplýval fakt, že ide o výnimočný stav, o stav kedy bude nutné
brániť budovanie socializmu „proti všetkým snahám domácej aj zahraničnej reakcie“ tak ako sa o tom hovorí už
v prehlásení Ústavy 9. mája.
V Ústave 9. mája tak môžeme spozorovať skutočne pozoruhodný spôsob ochrany materiálneho jadra ústavy
článkom výnimočného zákonodarstva, s možnosťou suspendovať moc ustanovujúcu pri zmene obsahu tohto
materiálneho jadra. Je to predovšetkým dôsledok snaženia obmedziť možnú kontra revolúciu, ktorou by sa ústavný
systém zmenil, čo by z pohľadu dovtedajšieho systému zároveň znamenalo výraznú diskontinuitu a tiež je treba
pripomenúť, že sama ľudová demokracia bola oficiálne označovaná za výsledok „národnej a demokratickej revolúcie.“
Moc ustanovujúca bola v tomto prípade nahradená mocou ustanovenou, čo potvrdzuje možnosť zmeniť materiálne jadro
ústavy prostredníctvom ústavodarného orgánu, čo sa mohlo stať prakticky kedykoľvek a to najmä v zmysle postupu
v jednotlivých etapách budovania socializmu. Zmena materiálneho jadra socialistickej ústavy teda z pohľadu
ústavodarného orgánu bola možná, a to najmä vzhľadom na rozdielnosť charakteru práva v jednotlivých etapách
budovania socializmu, čím potom možno spojiť aj odlišný spôsob nahliadania na ústavu v jednotlivých etapách,
odôvodňujúci tieto zmeny v otázkach materiálneho jadra ústavy.
Kým totiž o Ústave 9. mája sa hovorilo ako o bilancii „Ústava je teda základným zákonom štátu, významným
politickým dokumentom a chartou ľudských práv. Vo všetkých právnych funkciách má Ústava vyjadriť právnu formou to čo
je, nemá teda zásadne ísť ďalej, nemá vyjadrovať tendencie siahajúce do ďalekej budúcnosti, nemožno ju zmiešavať
s politickým programom,“12 Ústava ČSSR bola naproti tomu už vnímaná ako program. 13Ani v jednom s uvedených
prípadov však nemožno chápať ústavu takto jednostranne, pretože ľudová demokracia bola cestou k socializmu, bol to
plán podľa ktorého sa malo postupovať, aby sa dospelo k cieľu, a zároveň to bola i bilancia, pretože zakotvovala ľudovú
demokraciu ako formu vlády väčšiny, ktorú nebolo možné zvrátiť, len zdokonaľovať. Konzervovala tak istú hodnotu, istý
právny stav.14 Tento spôsob diferencovania však do istej miery možno považovať nie len za zdôvodňovanie zmien ústavy
ale aj za spôsob zdôvodňovania a ospravedlňovania protiústavného a protizákonného konania, ku ktorému by dochádzalo

Na tomto mieste je nutné vysvetliť, spôsob súdobého využívania pojmu forma štátu. V súčasnej právnej vede sa pod pojmom forma
štátu rozumie: „organizácia obsahu činnosti štátu, teda spôsob organizácie obsahu, spôsob organizácie štátnej moci a režim jej
fungovania... jeho zložkami sú forma vlády, štátne zriadenie a štátny režim.“ V tomto ponímaní je potom štátne zriadenie chápané
v zmysle územno-organizačného členenia štátu. CIBULKA, Ľ., POSLUCH, M.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín
2003, s. 24. V odbornej literatúre rokov 50tych v Československu a neskôr, sa však pojem štátne zriadenie vyskytuje v inom zmysle.
V tomto období vychádza pojem forma štátu z vymedzenia jeho dvoch zložiek a to forma vlády a tzv. „učlenenie“ Ako to vysvetľuje
napríklad J. Boguszak pojem učlenenie sa používal na označenie vzťahov medzi ústrednými štátnymi orgánmi a oblastnými a miestnymi
orgánmi, v tomto skoršom období sa tak pod pojmom štátne zriadenie rozumelo a ako hovorí J. Boguszak roku 1967 „dodnes sa ním
rozumie celková charakteristika štátu, jeho mechanizmu a formy ( napr. ľudovo demokratické štátne zriadenie ).“ Pojem štátne
zriadenie sa tak podľa záverov súdobej právnej teórie začal využívať v zmysle pojmu „učlenenie“ až na základe „nevýstižného prekladu
z ruského originálu termínu „gosudarstvennoje ustrojstvo“ po prvý krát použitého v ústave ZSSR z roku 1936. K tomu pozri
BOGUSZAK, J.: Teorie státu a práva. Orbis, Praha 1967, s.156 Tiež k tomu pozri KUČERA, E.: Obecná teorie státu a práva. I. Orbis,
Praha 1976, s. 103 V tomto prípade sa totiž pri vymedzení pojmu forma štátu stretávame s vymedzením jej nie dvoch, ale troch zložiek,
ku ktorým patria forma vlády, učlenenie a štátny režim, kde práve štátny režim ako zložka vyjadrujúca dynamiku formy štátu z
hľadiska metód fungovania štátnej moci bezprostredne vyjadruje triednosť štátu a je tak využitý v zmysle celkového charakteru
štátu, bez využitia pojmu štátne zriadenie.
12GRONSKÝ, J.: Komentované dokumenty k ústavním dejinám Československa II. 1945- 1960. Karolinum, Praha 2006, s. 374 ( z
dôvodovej správa Ústavy 9. mája ) Obdobne sa vyjadril o Ústave ZSSSR v roku 1936 i Stalin: „... ústavná komisia pri vypracovávaní
ústavy vychádzala zo zásady, že ústavu neslobodno zamieňať s programom. To znamená, že medzi programom a ústavou je podstatný
rozdiel. Zatiaľ, čo program hovorí o tom čo ešte nie je a čo treba ešte len dosiahnuť a vydobyť v budúcnosti, ústava naopak musí hovoriť
o tom čo už je, čo sa už teraz v prítomnosti dosiahlo a vydobylo. Program sa týka hlavne budúcnosti, ústava prítomnosti.“ STALIN, J. V.,
MOLOTOV, V. M.: O ústave Sovietskeho zväzu. Pravda, Bratislava 1949, s. 17
13ZDOBINSKYJ, S., ZLATOPOLSKIJ, D. L. a kolektív: Svetová socialistická soustava a státní výstavba evropských socialistických
zemích. Praha 1977, s. 158
14„Ľudová demokracia sa ako cesta k socializmu úplne osvedčila“ takto znie veta z prehlásenia Ústavy ČSSR z roku 1960
11
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v čase po prijatí Ústavy, v prípade nesúladu formálnej a faktickej Ústavy by totiž bolo možné argumentovať tým, že veci si
vyžadujú iný prístup, lebo ústava zachytáva len stav v čase svojho prijatia, je len bilanciou vtedajších pomerov.15
PROBLÉM TOHO ČO JE A TOHO, ČO MÁ BYŤ? ALEBO JE PRÁVO VO VEDOMÍ?
Toto nahliadanie na úlohu práva a tým na aj úlohu ústavy v spoločnosti následne ovplyvnili aj ostatné aspekty
vzťahu medzi právnou teóriou a právnou praxou, pričom jedným z najdôležitejších aspektov bolo nerozlišovanie medzi
de lege lata a de lege ferenda, čo znamenalo nemožnosť zhodnotenia a korekcie existujúcich právnych noriem. Tento
stav uplatňujúci sa práve najmä počas platnosti Ústavy 9.mája našiel svoje vyjadrenie a zároveň aj zdôvodnenie v
monopolnom postavení komunistickej strany, tak ako vzišla z Leninovej teórie.16 Strana tu bola považovaná za tvorcu
vedomia spoločnosti, pretože jedine ona mohla a mala viesť spoločnosť správnym smerom. Vytvorili sa tým podmienky
k obráteniu pomerov, aby nie strana vyjadrovala vôľu ľudu, ale naopak, aby spoločnosť, ktorá smeruje ku komunizmu
a chce ho dosiahnuť, nechala sa viesť stranou, aby sa nechala viesť vôľou strany. Zjednodušene povedané strana
pôsobením na vedomie vytvárala vôľu ľudu. Zdôvodnením boli tvrdenia, vychádzajúce z názorov, že „spoločnosť sa
neskladá z jedincov, ale vyjadruje súhrn vzťahov a pomerov v ktorých sa títo jedinci nachádzajú“17 Prakticky to znamenalo
popretie spoločenského vedomia, pričom išlo o zamedzenie možnosti ľudského myslenia negatívne ovplyvniť budovanie
komunizmu. Vyžadovala sa konformita myslenia.
Zdroj práva tak nebol v spoločnosti, ale v strane, ona vedela a robila to, čo bolo správne, realizovala to čo malo
byť. Zmýšľanie a hodnotenie o kvalite obsahu práva tak v tomto systéme nebolo prípustné, pretože len vo vzťahu de lege
lata k de lege ferenda, je možné hodnotiť to čo je, s tým čo by malo byť. Prax mala byť naplnením objektívnej pravdy
komunizmu18 a teória v postavení objektívnej pravdy tu určovala smer, no nebola dogmou, pretože objektívnu pravdu
možno realizovať prostredníctvom realizácie množstva právd relatívnych. Teória podávala vysvetlenie, že relatívna pravda
vychádza z materiálnej základne a prístup k nej je treba posudzovať, podľa momentálnej situácie a za momentálnych
podmienok. Chyba alebo odchýlka nebola vylúčená, ale pôsobením materiálnej základne na nadstavbu je však možné ju
veľmi rýchlo odhaliť a napraviť ďalšou relatívnou pravdou.19 Nevyhnutne sme tak stále bližšie a bližšie k uskutočneniu
absolútne objektívnej pravdy dejín.
Išlo o vyjadrenie dejinného pohybu vysvetľovaného metódou historizmu, čo malo na určovanie obsahu práva
jednoznačný vplyv, v zmysle relativizovania spoločenských hodnôt v spoločenskom vývoji. Pravda tu nebola statická,
neurčovala vývoj, tento vývoj mal k nej spieť. Spoločenské hodnoty tu boli závislé od materiálnej základne, a to
znamenalo, že hoci koniec dejín je naplnením humanizmu v rovnosti a slobode ako morálnych hodnôt, samotný proces
uskutočňovania pravdy stál mimo morálky a spravodlivosti, čo je najzreteľnejšie v prechodnom období k socializmu.
Všetko bolo v pohybe materiálne jadro Ústavy tak menilo svoju kvantitatívnu a kvalitatívnu povahu, nie vo vzťahu
k etapám budovania socializmu, ale predovšetkým v závislosti od vôle štátnej moci a to bez záruky, aby sa napríklad už
raz dosiahnutá úroveň zabezpečenia práv občanov nemohla v závislosti od rozhodnutia štátnej moci opäť klesnúť.
V závere tak možno skonštatovať, že aj Ústava 9.mája, ktorej platnosť sa spája s uplatňovaním tzv. bezhodnotového
pozitivizmu, bola paradoxne ústavou ktorá obsahovala určité hodnoty, ktoré mali byť naplnené prostredníctvom ľudovodemokratického štátneho zriadenia, no zároveň sa v súvislosti s realizáciou hodnôt obsiahnutých v Ústave 9.mája stal
najotáznejší vlastný charakter ľudovej demokracie.20
15Osobitým spôsobom zamyslenia sa nad dôsledkami tejto teórie zamýšľa J. Boguszak v súvislosti s uplatňovaním princípu zákonnosti.
„Hoci je naše socialistické právo ako celok v plnom súlade so svojou základňou ..... môže sa stať, že konkrétna právna norma už
zastarala, že nezodpovedá zmeneným podmienkam vývoja. Čo to znamená? Znamená to, že v konkrétnom prípade možno upustiť od
strohého uplatňovania zásady zákonnosti? Takýto záver by bol mylný a škodlivý. To by znamenalo, že by mal kedykoľvek, ktorýkoľvek
štátny orgán aj miestny, každý občan právo posúdiť, či ktorákoľvek norma, zákon, nariadenie, či uznesenie vyššieho orgánu vyhovuje
alebo nevyhovuje a potom podľa výsledku vlastného uváženia by potom mal právo riadiť sa alebo neriadiť právnou normou.“
BOGUSZAK, J., JIČÍNSKY, Z.: Socialistické právo a zákonnost v lidově demokratickém Československu. Rudé právo, Praha 1956, s. 52
16Hoci sa nerozlišovanie medzi de lege lata a de lege ferenda sa v podstate udržala až do pádu režimu po prijatí ústavy ČSSR je možné
pozorovať názory zdôvodňujúce návrat k tomuto deleniu.
17STUCKA, Izbrannyje proizděnija po marksistisko-leninskoj těorii prava, s. 176 citované, podľa KNAPP, V.: Filosofické problémy
socialistického práva. Academia ČSAV, Praha 1967, s. 19
18Marxizmus bol gnozeologickým učením, svet bol pre nich poznateľný, existovala možnosť spoznania objektívnej pravdy a poznateľnosť
nie je relatívna, relatívna je úroveň poznania.
19LENIN, V. I.: Materializmus a empiriokriticizmus. Svoboda, Praha 1984, s. 130 Na inom mieste hovorí: „Pre dialektický materializmus
neexistuje priepasť medzi relatívnou a absolútnou pravdou.“ Tamtiež, s. 157 ( Táto monografia písaná v roku 1908 bola ešte výsledkom
čistej teórie, ktorá nebola konfrontovaná s praxou )
20 V Ústave 9. mája formuláciu, ktorá mala ozrejmiť základné črty ľudovo-demokratického zriadenia v priamej podobe nenájdeme. Bola
totiž rozdelená v časti jej Základných článkov, a to do článku I. ods. 2., kde sa konštatovalo, že Československý štát je ľudovo
demokratická republika a do článku IV. ods. 3, ktorý uvádzal, že: „...k obstarávaniu verejných vecí a k uplatňovaniu svojich
demokratických práv si ľud dobrovoľné organizácie, najmä politické odborové, družstevné a kultúrne, organizácie žien a mládeže
a organizácie telovýchovné.“ Problém takejto formulácie však opäť spočíva vo vymedzení pojmu a to pojmu demokratické práva. Otázka
teda znie, ktoré práva možno považovať za demokratické? Odpoveď by sme pritom mohli hľadať práve v §37, ktorý v ods. 1 hovorí:
„prejavy a činnosť smerujúca k tomu, aby bola ohrozená samostatnosť, celistvosť a jednota štátu, ústava, republikánska štátna forma a
ľudovo demokratické zriadenie, sú trestné ...“ a v ods. 2 „... zneužívať práv a slobôd občianskych k týmto zámerom je neprípustné. Najmä
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sa zakazuje šíriť akýmkoľvek spôsobom a v akékoľvek podobe nacizmus a fašizmus, rasovú a náboženskou neznášanlivosť a nacionálny
šovinizmus.“ To znamená, že za demokratické práva by sa potom považovali len také, ktoré nie sú výsledkom zneužitia práv a slobôd,
k zámerom uvedeným v §37 ods. 1, čím sa vraciame späť k tej istej otázke vlastných kontúr ľudovej demokracie.
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PRINCÍP PUBLICITY A PROMULGÁCIA PRÁVNYCH PREDPISOV
Žaneta Surmajová, Zuzana Kamenská
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Publikáciou textu právnej normy sa sprístupňujú informácie v nej obsiahnuté, čím sa zároveň napĺňa zásada
verejnosti práva, ktorá je jedným zo základných atribútov právneho štátu. Cieľom tohto príspevku je analýza vyhlasovania
právnych predpisov ako záverečnej fázy legislatívneho procesu z hľadiska rešpektovania princípu publicity a zásady
verejnosti práva. Obsahom príspevku je taktiež charakteristika materiálnej a formálnej publicity a jej funkcií. Poukazuje
taktiež na názorové prúdy a diskusie týkajúce sa nahradenia autenticity tlačenej formy zbierky právnych predpisov
elektronickou formou.
Kľúčové slová: princíp publicity, materiálna a formálna publicita, vyhlasovanie právnych predpisov.
Abstract: Publication of the text of the legal norm means, that legal information are making accessible and it also
contributes to the realization of principle of the public of law, that is one of the main attribute of the legal state. The aim of
this paper is the analysis of publication of legal statutes as the final phase of legislative process from the point of view of
respecting the principle of publicity and public of law. The paper also conteins the characteristic of the material and the
formal publicity and their functions. It also points to the opinions and discussions regarding to replacement of the
authenticity of the printed form of the collection af acts by the electronic form.
Key words: principle of publicity, material and formal publicity, publication of legal statutes.
1

ÚVOD
Nevyhnutným predpokladom pôsobenia právnej normy je komunikácia medzi jej subjektmi. Normatívne
informácie o právach a povinnostiach, ktoré určujú základný rámec dovoleného a zakázaného správania sa, musia byť ich
adresátom náležite sprístupnené. Táto komunikácia je formalizovaná a uskutočňuje sa výlučne oficiálnym publikovaným
textom právnej normy. Publikáciou textu právnej normy sa sprístupňujú informácie v nej obsiahnuté, čím sa zároveň
napĺňa zásada verejnosti práva, ktorá je jedným zo základných atribútov právneho štátu.
Právny poriadok každého štátu ustanovuje základné podmienky, ktoré je nutné dodržiavať, ak má vzniknúť platný
právny predpis. Oficiálnym uverejnením schváleného právneho predpisu sa završuje proces jeho tvorby. To znamená, že
nevyhnutnou podmienkou platnosti a účinnosti právneho predpisu je umožnenie jeho adresátovi predvídateľným
spôsobom a v dostatočnom predstihu centrálne sa oboznámiť s jeho obsahom. Deje sa tak jeho uverejnením
prostredníctvom oficiálnej publikačnej zbierky právnych predpisov, ktorá je samostatným inštitútom právneho štátu.
Promulgácia právnych predpisov je dôležitou otázkou spadajúcou do pôsobnosti viacerých právnych odvetví, a
to teórie práva, ústavného práva, správneho práva. Napriek tomu tejto problematike nie je venovaná náležitá pozornosť.
Cieľom tohto príspevku je analýza vyhlasovania právnych predpisov ako záverečnej fázy legislatívneho procesu z
hľadiska rešpektovania princípu publicity a zásady verejnosti práva ako základných atribútov právneho štátu. Obsahom
príspevku je taktiež charakteristika materiálnej a formálnej publicity a jej funkcií. Poukazuje taktiež na názorové prúdy a
diskusie týkajúce sa nahradenia autenticity papierovej (tlačenej) formy zbierky právnych predpisov elektronickou formou.
2

PRINCÍP PUBLICITY
Požiadavku publikácie, teda verejnej oznámiteľnosti spájal už Immanuel Kant so spravodlivosťou ako conditio
sine qua non, pričom túto tézu koncentroval do tzv. transcendentálnej formuly verejného práva: „Všetky činy vzťahujúce
sa na právo ľudí, ktorých maxima sa neznáša s publicitou, sú bezprávne.“1
Princíp publicity sa prelína so zásadou verejnosti práva a jeho realizácia je zakotvená v čl. 87 ods. 4 Ústavy SR,
podľa ktorého je platnosť zákona viazaná na jeho vyhlásenie. Nepochybný význam má taktiež uplatnenie princípu publicity
v kontexte účinkov zapísaných údajov v rôznych registroch, či Katastri nehnuteľností. Na účely tohto príspevku sa ďalej
zaoberáme jeho podstatou z hľadiska publikácie právnych predpisov, teda prameňov práva s všeobecným predmetom
úpravy vzťahujúcej sa na všeobecný okruh adresátov.
Verejnosť práva znamená, že právna norma nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, než je vyhlásená spôsobom
ustanoveným zákonom, a tým je umožnená jej všeobecná znalosť. Dôsledkom tejto zásady je následná opodstatnenosť
pravidla, že neznalosť práva neospravedlňuje. Toto pravidlo vyplýva zo všeobecnej záväznosti právnych predpisov, ktorá
nie je viazaná na ich skutočnú znalosť, ale na skutočnosť, že sa právny predpis stal platným a účinným, čo predpokladá
jeho verejné vyhlásenie tak, aby každý mal možnosť sa s právnym predpisom zoznámiť.2 Právny predpis sa teda stáva
platným vytlačením jeho textu v oficiálnom publikačnom prostriedku a vydaním tohto prostriedku tak, aby sa stal pre
1
2

KANT, I.: K večnému mieru. Bratislava: Archa, 1996, s. 50.
ŠÍN, Z.: Právní regulace vyhlašování zákonů. In: Právní rádce, 1996, č. 5.
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každého dostupným.3 Z uvedeného vyplýva, že účinok náležitej publikácie je dvojaký, publikáciou sa stáva právny
predpis platným a zároveň všeobecne známym, a to známym nielen pre svojich adresátov, ale pre každého.
Realizácia princípu publicity prostredníctvom všeobecnej prístupnosti právnych predpisov je predpokladom
právnej istoty ako základného princípu právneho štátu. Základom princípu právnej istoty je oprávnená dôvera v právo,
ktorej obsahom je prístupnosť, poznateľnosť a predvídateľnosť práva. Právo na prístup k právu sa chápe v užšom zmysle
slova ako prístup k hmotným nosičom informácií o platnom práve a v širšom zmysle slova ako zmysluplná orientácia v
prameňoch práva.4 V takomto ponímaní právna istota veľmi úzko súvisí so spomenutým všeobecným pravidlom, že
neznalosť práva neospravedlňuje. Uvedené pravidlo sa všeobecne chápe ako právna fikcia všeobecnej znalosti náležite
publikovanej právnej normy. To znamená, že nie je porušením právnej istoty, ak adresát právnej normy bude postihnutý
sankciou za porušenie normy, ktorú nepoznal. Hrubé porušenie princípu právnej istoty by nastalo v prípade, ak by adresát
právnej normy bol postihnutý sankciou za porušenie normy, ktorú nemohol poznať, pretože mu nebolo umožnené, aby sa
oboznámil s jej obsahom.
Je nepochybné, že princíp publicity v súčinnosti so zásadou verejnosti práva je imanentnou súčasťou právneho
štátu a súvisí s princípom rovnosti a právnej istoty, ktorých rešpektovanie garantuje úctu štátu k právam človeka,
proklamovanú v čl. 1 Ústavy SR. Význam princípu publicity vyslovil aj Ústavný súd Slovenskej republiky v rozhodnutí č.
PL. ÚS 15/98: „Jednou z nevyhnutných súčastí obsahu princípu právneho štátu je požiadavka právnej istoty. S
uplatňovaním tohto princípu sa spája nielen požiadavka po všeobecnej platnosti, trvácnosti, stabilite, racionalite a
spravodlivom obsahu právnych noriem a ich dostupnosti občanom (publikovateľnosť), no rovnako aj požiadavka
predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci (právna istota), ktorej základom je jednoznačný jazyk a zrozumiteľnosť
právnych noriem (požiadavka, aby priemerný občan dokázal porozumieť obsahu právnej normy.)“
3

FORMÁLNA A MATERIÁLNA PUBLIKÁCIA
Legislatívny proces sa tradične člení na viaceré štádia zahŕňajúce okamih vzniku vecného zámeru právnej úpravy
až po nadobudnutie jej účinnosti. Záverečnou fázou legislatívneho procesu je publikácia právneho predpisu, ktorou sa
právny predpis uvádza do života a začína pôsobiť ako zdroj práv a povinností pre svojich adresátov.
Samotný pojem publikácia t.j. uverejňovanie právnych predpisov právny poriadok výslovne nepoužíva ani
nedefinuje, ale tam, kde sa hovorí o vyhlasovaní právnych predpisov, mlčky sa považuje za súčasť, resp. formu ich
vyhlásenia.5 Častejšie sa vymedzujú až jej špecifické formy, a to formálna a materiálna publikácia.
Formálnou publikáciou (publikáciou v užšom poňatí) sa rozumie kvalifikovaným spôsobom uskutočnené
zverejnenie právnych predpisov (spravidla) formou ich vytlačenia v oficiálnej zbierke alebo iným zákonom stanoveným
spôsobom. Formálna publikácia úzko súvisí s právnymi účinkami právneho predpisu, t.j. s ich platnosťou a účinnosťou.
Formálne vyhlásenie je podmienkou platnosti právneho predpisu a len platný právny predpis môže nadobudnúť účinnosť.
Preto možno takúto formu vyhlasovania nazvať aj publikáciou verejnoprávnou.6
J. Prusák formálnu publikáciu definuje obsiahlejšie - ako systematické zverejňovanie výsledkov normotvornej
činnosti štátnych orgánov vo forme, ktorú si štát sám určuje, a to spravidla „publikačnou normou“. „Publikačná norma“
stanovuje názov oficiálnej úradnej zbierky (listu), určuje konkrétne druhy právnych aktov a osobitné druhy právnych
predpisov, ktoré sa v nej vyhlasujú, zriaďuje ďalšie štátne úradné zbierky alebo obsahuje splnomocňujúce blankety
(delegácie) pre zriadenie iných verejných zbierok právnych predpisov nariadeniami exekutívy, vymedzuje podmienky
vzniku a zániku platnosti a účinnosti právnych predpisov a podmieňuje vznik platnosti právnych predpisov ich
vyhlásením.7
Požiadavky na formálnu publikáciu v kontexte právneho štátu majú svoj historický základ a ich cieľom je
oznámenie obsahu právnej normy jej adresátom preukázateľným spôsobom. Produktom sú tlačené úradné zbierky, ktoré
sa stávajú autentickým prameňom právneho poznania. Autentické znenie právneho predpisu obsahuje iba jeho formálna
publikácia.
Materiálnou publikáciou sa následne označujú všetky (ostatné) dostupné formy a prostriedky uverejňovania
textov právnych predpisov najmä ich tlačenou formou (denná tlač, časopisy, brožúry, úplné znenia zákonov, zákony
s komentárom), ústnym vyhlásením, alebo počítačovým sprístupnením (napr. ASPI, JASPI). Materiálna publikácia nijako
nesúvisí so vznikom právnych účinkov právneho predpisu, má len informatívny a subsidiárny charakter. Pri tejto forme
vyhlasovania možno hovoriť o publikácii súkromnoprávnej.8 Vzhľadom na časté novelizácie právnych predpisov sa javí
výhodnou materiálna publikácia, ktorá predstavuje úplne znenie právneho predpisu, teda zapracovanie jeho jednotlivých
noviel. V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť, že používanie materiálnej publikácie právneho predpisu môže byť
v praxi spojené s rizikom spočívajúcim v jeho nesprávnom, chybnom znení.

KNAPP, V. a kol.: Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998, s. 236.
SVÁK, J., CIBULKA, Ľ., KLÍMA, K.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Žilina: EUROKÓDEX, 2008, s. 430.
5 KNAPP, V., GROSPIČ, J., ŠÍN, Z.: Ústavní základy tvorby práva. Praha: Academia 1990, s. 136.
6 GERLOCH, A., KYSELA, J.: Tvorba práva v České republice po vstupu do Európske unie. Praha: ASPI, 2007, 190.
7 PRUSÁK, J.: Retrospektíva právnej úpravy vyhlasovania právnych predpisov. Všeobecne o vyhlasovaní právnych predpisov. In:
Justičná revue, 1997, č. 12.
8 GERLOCH, A., KYSELA, J.: Tvorba práva v České republice po vstupu do Európske unie. Praha: ASPI, 2007, 190.
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3.1

Funkcie publicity právnych predpisov
Prostredníctvom charakteristiky princípu publicity, zásady verejnosti práva a právnych účinkov publikácie možno
hovoriť o základných funkciách, ktoré plní publicita právnych predpisov. Jedná sa o funkciu komunikačnú a funkciu
kreačnú.9
a) Komunikačná funkcia znamená, že uverejnením právneho predpisu v zbierke, či oznámením o jeho vydaní sa
napĺňa informačné pôsobenie práva. Právny predpis nadobúda formálnu publicitu, stáva sa všeobecne
známym, je komunikovaný nielen svojim adresátom, pokiaľ je nimi len určitá všeobecne vymedzená skupina,
ale každému. S touto komunikačnou funkciou súvisí všeobecne prijímaná fikcia všeobecnej znalosti riadne
publikovanej právnej normy a z toho vyplývajúca a rovnako všeobecne prijímaná zásada, že neznalosť práva
neospravedlňuje a tiež zásada, že súd pozná právo.
b) Kreačná funkcia publikácie znamená, že právny predpis sa týmto uverejnením stáva platným.
Z pohľadu historickej retrospektívy sa v právnej teórii uvádza tiež členenie funkcií publicity práva podľa toho, koho
záujem sledujú:10
A. záujem právotvorného subjektu
1. vyhlásenie právnej normy ako znak suverenity a možnosti jednostranne určovať obsah povinností iných;
2. spoľahlivé oznámenie právnej normy z dôvodu jej účinného vynucovania;
3. jednoznačnosť a nerozpornosť obsahu normy;
4. efektivita a účinnosť riadenia;
5. akceptácia a dôvera v reguláciu;
B. záujem adresátov právnej normy
1. účinné oddelenie tvorcu práva od jeho interpreta;
2. realizácia podmienok právneho štátu, okrem iného zákazom retroaktivity, predvídateľnosti a poznateľnosti
obsahu právnej normy;
3. legitimácia pravotvorcu a možnosť jeho kontroly, transparentnosť;
4. rovnosť subjektov regulácie.
4

VYHLASOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV
Finálnym štádiom legislatívneho procesu je promulgácia právneho predpisu, ktorá znamená splnenie formálnych
náležitostí nevyhnutných pre platnosť a účinnosť právneho predpisu. Pojem promulgácia, pochádza z latinského slova
promulgatio, je právnym pojmom vyjadrujúcim verejné vyhlásenie, uverejnenie, osvedčenie.
Promulgácia právneho predpisu je tvorená jeho signáciou a následnou publikáciou. Problematika signácie
právneho predpisu je rozsiahlou témou prekračujúcou rozsah tohto príspevku. V nadväznosti na publikáciu právneho
predpisu však považujeme za dôležité upozorniť na čl. 87 ods. 3 Ústavy SR, týkajúci sa vyhlásenia zákona vráteného
prezidentom, podľa ktorého, ak Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schváli zákon aj napriek
pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky zákon nepodpíše, zákon sa vyhlási aj bez
podpisu prezidenta Slovenskej republiky. Aj napriek obligatórnej požiadavke signácie právneho predpisu, v tomto prípade
absencia podpisu prezidenta žiadne právne účinky nemá, a teda nebráni riadnemu vyhláseniu zákona.11
4. 1

Právna úprava vyhlasovania právnych predpisov
Ústavným základom právnej regulácie vyhlasovania zákonov je článok 87 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého sa
platnosť zákona podmieňuje jeho vyhlásením. V tomto zmysle je vyhlásenie zákona zásadnou podmienkou pre jeho
všeobecnú záväznosť. Ak zákon nie je vyhlásený, nie je platný. Nevyhlásenie zákona v právnom štáte zakladá
zodpovednosť za porušenie ústavy toho orgánu štátu, ktorý zapríčinil, že schválený zákon nebol vyhlásený.12 Uvedený
článok Ústavy SR taktiež ustanovuje, že podrobnosti o vyhlasovaní zákonov ustanoví zákon. V prípade nariadení vlády
Slovenskej republiky má rozhodujúci význam čl. 120 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého sa nariadenie vlády musí vyhlásiť
spôsobom, ktorý ustanoví zákon. A napokon, čl. 123 Ústavy SR ustanovuje, že všeobecne záväzné právne predpisy
ministerstiev a iných orgánov štátnej správy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Vzhľadom na základnú požiadavku vyjadrujúcu možnosť každého oboznámiť sa s obsahom právnych noriem je
teda povinnosťou zákonodarcu určiť jednotné pravidlá pre publikáciu právnych predpisov obsahujúce:
a) určenie všetkým dostupného prostriedku, prostredníctvom ktorého sa má zverejnenie uskutočniť (oficiálna
zbierka),
b) uvedenie doby, do kedy sa má zverejnenie uskutočniť,
c) spôsob ich menného označenia
d) špecifikáciu ich predmetu.

KNAPP, V. a kol.: Teoretické problémy tvorby československého práva. Praha: Academia, 1983, s. 173 a nasl.
BOBEK, M.: Publikace obecne závazných právních předpisů v historickém a srovnávacím pohledu. In: Jurisprudence, 2007, č. 1.
11 Bližšie SVÁK, J., KUKLIŠ, P.: Teória a prax legislatívy. Žilina: EUROKÓDEX, 2009, s. 174 a nasl.
12 DRGONEC, J.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 712.
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Až potom sa právne predpisy stanú konkrétnymi, určiteľnými a nezameniteľnými a je možné sa s nimi oboznámiť.13
Tieto pravidlá určuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zbierke zákonov“). Voľne prístupným a sprístupňovaným
úradným periodikom konštituovaným zákonom o zbierke zákonov je Zbierka zákonov Slovenskej republiky (ďalej len
„zbierka zákonov). V odbornej literatúre je Zbierke zákonov priznávaných niekoľko funkcií. Je to najmä funkcia
normatívna, lebo publikácia je nevyhnutnou podmienkou vzniku a trvania právnej normy, funkcia evidenčná, vzhľadom na
to, že zbierka zákonov obsahuje úplný prehľad právnych noriem, a nakoniec zbierka zákonov slúži ako oficiálny zdroj
poznania právnych predpisov, čí plní aj funkciu informačnú.14 Vydávanie zbierky zákonov zabezpečuje redakcia Zbierky
zákonov Slovenskej republiky ako organizačná súčasť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
4.2

Právne predpisy vyhlasované v zbierke zákonov a spôsob ich vyhlásenia
Podľa § 7 zákona o zbierke zákonov zbierku zákonov tvorí súbor jej čiastok postupne vydávaných v priebehu
kalendárneho roka. Každá čiastka obsahuje v záhlaví štátny znak Slovenskej republiky, označenie ročníka, názov
„Zbierka zákonov Slovenskej republiky“, číslo čiastky a dátum uverejnenia. Právne akty sa v jednotlivých čiastkach
označujú poradovými číslami.
Taxatívny výpočet právnych aktov publikovaných v zbierke zákonov je obsiahnutý v § 1 zákona o zbierke
zákonov. V zmysle tohto ustanovenia sa uverejnením v zbierke zákonov vyhlasujú:
- Ústava SR, ústavné zákony a ostatné zákony,
- nariadenia vlády SR a vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon, Národnej banky Slovenska,
- rozhodnutia Ústavného súdu SR o nesúlade medzi právnymi predpismi,
- návrhy prijaté v referende,
- medzinárodné zmluvy,
- uznesenia Národnej rady SR, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v zbierke zákonov, rozhodnutia jej
predsedu o vyhlásení volieb do Národnej rady SR, volieb do orgánov územnej samosprávy, voľby prezidenta
SR a ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR,
- rozhodnutia prezidenta SR o rozpustení Národnej rady SR, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie
a o vyhlásení vojnového alebo výnimočného stavu a o prenesení právomocí dojednávať medzinárodné zmluvy,
- rozhodnutia vlády SR o udelení amnestie vo veciach priestupkov a jej uznesenia, o ktorých rozhodla, že sa majú
uverejniť v zbierke zákonov,
- iné právne alebo organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,
- rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, o ktorých Ministerstvo zahraničných vecí
SR rozhodlo, že sa majú uverejniť v zbierke zákonov,
- úplné znenia zákonov.
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že okruh právnych aktov uverejňovaných v zbierke zákonov je značne široký a nie
všetky z nich majú charakter právnych predpisov. Povaha vyššie uvedených právnych aktov je rozdielna a ich uverejnenie
v zbierke zákonov nemá rovnaké právne účinky ako publikácia právnych predpisov. To znamená, že ich vyhlásenie nie je
podmienkou ich platnosti a nie je s ním spätá účinnosť. V zmysle § 3 ods. 4 zákona o zbierke zákonov uznesenia,
rozhodnutia a iné organizačné alebo právne akty dňom uverejnenia v zbierke zákonov nadobúdajú záväznosť a začínajú
plynúť lehoty, ktoré sú v nich ustanovené alebo ktoré pre nimi upravované vzťahy ustanovil všeobecne záväzný právny
predpis.
Pokiaľ ide o právne predpisy publikované v zbierke zákonov, považujeme za potrebné zdôrazniť, že Ústava SR
explicitne hovorí o publikácii zákonov, nariadení vlády SR a všeobecne záväzných právnych predpisov. To znamená,
že jednotlivé druhy všeobecne záväzných právnych predpisov Ústava SR výslovne neurčuje a ich konkretizácia je
ponechaná zákonu o zbierke zákonov. S poukazom na § 1 zákona o zbierke zákonov druhmi všeobecne záväzných
právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy sú vyhlášky, výnosy a opatrenia.
Spôsob vyhlasovania právnych predpisov v zbierke zákonov upravuje § 4 zákona o zbierke zákonov. Podľa
citovaného ustanovenia sa Ústava SR, ústavné zákony a ostané zákony, nariadenia vlády SR a vyhlášky v zbierke
zákonov vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia. Situácia je však odlišná pri výnosoch a opatreniach.
Z hľadiska všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev o ostatných ústredných orgánov štátnej
správy základný rozdiel medzi vyhláškou na jednej strane a výnosom a opatrením na strane druhej je, že kým vyhláška sa
v zbierke zákonov vyhlasuje uverejnením jej úplného znenia, výnos a opatrenie môžu byť publikované v zbierke zákonov
dvojakým spôsobom, a to uverejnením oznámenia o ich vydaní, alebo uverejnením ich úplného znenia, ak to ustanoví
osobitný zákon. Výnosy a opatrenia sa vydávajú, ak:
a) sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických a právnických osôb alebo
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KLÍMA, K. a kol.: Komentář k ústavě a listině. Plzeň: Vydavatelství a nakaldatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 281.
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b) upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo
vzťahoch z oblasti sociálneho zabezpečenia, podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných
pomerov príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl alebo
c) tak ustanoví osobitný zákon.
Domnievame sa, že vzhľadom na požiadavku rešpektovania zásady verejnosti práva a princípu právnej istoty
možno prinajmenšom diskutovať o uverejnení oznámenia o vydaní výnosu alebo opatrenia ako o spôsobe vyhlásenia
právnych predpisov v zbierke zákonov. Tento spôsob vyhlasovania by sa mal uplatňovať výnimočne, a to v prípadoch,
keď sa príslušný právny predpis týka iba úzkeho okruhu osôb a právnych vzťahov. Zákon o zbierke zákonov síce určuje
povinnosť, aby výnosy a opatrenia boli odo dňa ich vyhlásenia prístupné na nazretie na všetkých miestach uvedených
v oznámení o ich vydaní, táto skutočnosť však podľa nášho názoru oslabuje maximálnu prístupnosť k právnym predpisom
vydávaným v zbierke zákonov. Za problematický aspekt považujeme aj to, že z právnej úpravy nevyplýva žiadny rozdiel
medzi výnosom a opatrením, čo vyvoláva pochybnosti o opodstatnenosti súčasnej existencie obidvoch druhov týchto
všeobecne záväzných právnych predpisov. Splnomocňovacie ustanovenia zákonov na vydanie vykonávacích predpisov
prevažne obsahujú všeobecnú formuláciu spočívajúcu v splnomocnení na vydanie všeobecne záväzného právneho
predpisu bez bližšej konkretizácie jeho druhu. To znamená, že je ponechané na príslušnom subjekte s legislatívnou
právomocou, či predmet právnej úpravy upraví vyhláškou, alebo výnosom, či opatrením. Táto skutočnosť môže v praxi
vyvolať stav, keď právna úprava je širšia a mala by byť vyhlásená uverejnením jej úplného znenia, no príslušný subjekt si
zvolí formálne jednoduchší spôsob prostredníctvom uverejnenia oznámenia o jej vydaní, čím sa taktiež oslabuje zásada
verejnosti práva a princíp právnej istoty.
Vzhľadom na rôznu prístupnosť k týmto právnym predpisom je však diferencované uplatňovanie prezumpcie
poznateľnosti všetkého, čo je uverejnené v zbierke zákonov. V prípade právnych predpisov uverejnených v zbierke
zákonov v úplnom znení je táto právna domnienka nevyvrátiteľná a v prípade textov právnych predpisov uverejnených
formou oznámenia o ich vydaní ide o právnu domnienku vyvrátiteľnú.15
Z hľadiska prístupnosti k právnym predpisom a ich zrozumiteľnosti je dôležitý taktiež jazyk, v ktorom zbierka
zákonov vychádza. Podľa § 8 zákona o zbierke zákonov sa zbierka zákonov vydáva v slovenskom jazyku. Táto povinnosť
je zdôraznená jej duplicitným uvedením v § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.
o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa právne predpisy vydávajú
v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk vo svojej kodifikovanej podobe.
5Formálna publikácia prostredníctvom elektronickej zbierky
V odbornej verejnosti sa objavuje diskusia o nahradení autentickej verzie tlačenej zbierky zákonov jej autentickou
elektronickou formou. To znamená, že papierová verzia by bola nahradená elektronickým uverejnením právneho predpisu
prostredníctvom internetovej siete a takto uverejnený právny predpis by mal rovnaké právne účinky ako doterajšia jeho
papierová verzia. Takéto úvahy nachádzajú svoje opodstatnenie v tom, že v dôsledku častých novelizácií právnych
predpisov užívatelia dávajú prednosť pohodlnejšiemu neoficiálnemu automatizovanému systému právnych informácií, kde
sú právne predpisy upravené do úplného znenia v znení ich zmien a doplnení, aj napriek vedomosti, že ich znenie nie je
autentické. Je nepochybné, že v praxi pri aplikácií právnych predpisov značne prevyšuje využívanie materiálnej publikácie
a aplikácia skutočne záväzného textu papierového znenia právneho predpisu je skôr výnimkou ako pravidlom. Ďalším
dôvodom predmetnej diskusie je skutočnosť, že Úradný vestník Európskej únie je dostupný len v elektronickej podobe,
čím v porovnaní s tlačenou verziou zbierky zákonov dochádza k porušeniu princípu ekvivalencie.
Riešením tejto situácie by podľa Eichlerovej bolo prevádzkovanie jednotnej zbierky všetkých právnych predpisov
v elektronickej podobe prístupnej všetkým prostredníctvom internetu. Takýto ucelený a jednotný informačný systém
o právnych predpisoch by mal poskytovať informácie o znení všetkých vyhlásených právnych predpisov, ako aj o úplných
zneniach právnych predpisov, ak by došlo k ich zmene. Dôležitou podmienkou by bolo, že takto zverejnené znenia by boli
záväzné. Takáto elektronická zbierka by bola doplnkom k tlačenej zbierke, ktorá by musela byť zachovaná.16
Otázku prechodu k autentickej elektronickej publikácii právnych predpisov možno podľa M. Bobeka v súčasnosti
len s ťažkosťami formulovať ako „či“, ale skôr ako „kedy“. Uvádza, že elektronická publikácia právnych predpisov je
funkčne schopná zabezpečiť rovnaké úlohy, aké sa vyžadujú od publikácie v tlačenej podobe. Pokiaľ ide o požiadavku
prístupu k norme, okruh jedincov, ktorí majú reálne prístup k elektronickej centrálnej adrese a sú schopní si podľa potreby
vyhľadať príslušnú normu, je určite vyšší, ako okruh jedincov, ktorí majú predplatenú tlačenú verziu úradného vestníka.
Prístup jedincov ostatných, ktorí z nejakého dôvodu podobným prístupom nedisponujú, možno zaisťovať podobne ako
doteraz prostredníctvom určených miest, kde sa im na vyžiadanie obsah právnej normy vytlačí. Zabezpečenie autenticity
elektronickej verzie je potom otázkou čisto technického charakteru, dnes bezproblémovo riešiteľnou.17
Podobný prístup nachádzame aj u Z. Kühna, podľa ktorého jediné riešenie, ktoré prichádza do úvahy, je zrušiť
tlačenú zbierku zákonov v jej autentickej verzii a nahradiť ju autentickou internetovou verziou. Na margo argumentov, že
nie každý je schopný s internetom pracovať, resp. že nie každý počítač je napojený na internet uvádza, že týmto
argumentom sa dá jednoducho predchádzať tým, že obce budú povinné každému umožniť nahliadnuť do ním
SVÁK, J., KUKLIŠ, P.: Teória a prax legislatívy. Žilina: EUROKÓDEX, 2009, s. 184.
EICHLEROVÁ, K.: Přístupnost a předvídatelnost práva. In: Právnik, 2001, č. 2.
17 BOBEK, M.: Publikace obecne závazných právních předpisů v historickém a srovnávacím pohledu. In: Jurisprudence, 2007, č. 1
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vyhľadávaného právneho predpisu, resp. mu príslušný právny predpis vytlačiť. Tým sa zachová súčasná dostupnosť
právnych predpisov v rovnakej kvalite pre všetkých, ktorí s internetom nepracujú, a súčasne sa neporovnateľným
spôsobom zlepší dostupnosť autentickej verzie zbierky pre všetkých, ktorí s internetom pracujú.18
Na strane druhej napr. V. Sládeček názory o potrebe formálnej publikácie prostredníctvom internetu nepovažuje
za rozumné, nakoľko by to bol prístup diskriminačný, a to vzhľadom na skutočnosť, že nie je doba, v ktorej by skutočne
každý jednotlivec mal umožnený jednoduchý prístup k internetu. Zverejňovanie rovnopisov právnych predpisov na
internete len ako formu neautentickej materiálnej publikácie považuje za adekvátne.19
Je nepochybné, že otázka nahradenia autentickej tlačenej formy zbierky zákonov jej autentickou elektronickou
formou je značne zložitá. V prípade autenticity elektronickej zbierky zákonov hrozí, že jej znenia môžu byť modifikované
prostredníctvom neoprávnených zásahov. Preto by sme sa priklonili skôr k paralelnej autenticite tak tlačenej, ako aj
elektronickej verzie zbierky zákonov. V prípade tejto paralelnej autenticity však môže nastať situácia, že znenie tlačenej
verzie sa môže rozchádzať s jeho elektronickou podobou. Prípadný rozpor v zneniach by sa podľa nášho názoru vyriešil
tým, že by sa jednoznačne ustanovilo pravidlo, podľa ktorého, ak by nastal rozpor medzi znením právneho predpisu
publikovaným v tlačenej verzii zbierky zákonov a jeho znením publikovaným elektronickou formou, prednosť by mala
autentická tlačená verzia.
6

ZÁVER
Vyhlásenie právneho predpisu ako záverečná fáza legislatívneho procesu predstavuje formálne podmienky,
ktorých naplnenie je nevyhnutným predpokladom vzniku „života“ právneho predpisu. Aj keď problematike publikácie nie je
venovaná široká pozornosť, je úzko prepojená s ústavnými princípom právnej istoty a zásady verejnosti práva, ktorých
napĺňanie prispieva k efektívnosti fungovania právneho štátu. V dôsledku neustálych novelizácií právnych predpisov sa
právny poriadok stáva neprehľadným a znižuje sa jeho čitateľnosť. K čiastočnému sprehľadneniu právneho poriadku by
mohla prispieť väčšia prehľadnosť práve pri sprístupňovaní právnych predpisov.
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METODOLOGICKÝ VÝZNAM VÝZNAMU JAZYKOVÉHO VÝKLADU
Mária Dorková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok má bližšie priblížiť jazykový výklad ako jednu z výkladových metód. Pozornosť je na definovanie
jazykového výkladu a na jeho úlohu, problematike nejednoznačnosti textu, neurčitým právnym pojmom a ich špecifikám.
Ďalšia časť je zameraná na rozlíšenie troch oblastí významu pojmu, na ich bližšie charakterizovanie a na legitimitu ich
existencie. Jazykový výklad nám umožňuje určiť hranicu medzi interpretáciou práva a jeho dotváraním. Cieľom článku je
uvedomiť si dôležitosť zrozumiteľnosti jazykového prejavu použitého zákonodarcom. Úlohou je rovnako zodpovedanie
otázky, či je nejasnosť jednotlivých právnych predpisov v našom právnom poriadku spôsobená len neurčitosťou právneho
jazyka, alebo do určitej miery aj legislatívnou neschopnosťou zákonodarcu.... Záverom je zodpovedanie otázky, aký je
skutočný právny význam jazykového výkladu a či môžeme konštatovať, že vymedzuje hranice ďalšieho postupu pri
výklade práva a teda nepochybne aj pri jeho aplikácii.
Kľúčové slová: metodológia, výkladové metódy, jazykový výklad, právna norma, výklad práva, dotváranie práva, jadro
pojmu, neurčitá časť pojmu, oblasť mimo rozsah pojmu, extenzívny výklad, reštriktívny výklad, analógia, teleologická
redukcia
Abstract: The aim of this contribution is to approach the linguistic interpretation as one of the interpretation methods. The
attention is also devoted to the ambiguity of the text, and to the vague of legal concept and their specifities. Another
section of the article is aimed to distinguish areas of cincept importance to their further characterization and the legitimacy
of their existence. The contribution shows the importance of the linguistic interpretation for legal interpretation, as well as
for the completion of the law. The aim of the article is to realize how important is the clarity of the speech which is used by
the legislature. The task of the contribution is to answer the question what is the actual legal significance of linguistic
interpretation and whether we can state that it defines the boundaries of further progress at the law interpretation at its
application.
Key words: metodology, linguistic interpretation, the law interpretation, the law completion, open interpretation, restrictive
interpretation, analogy, teleological reduction
1

ÚVOD
Právnu normu môžeme charakterizovať ako myšlienku, ktorá je obsiahnutá v prejave, avšak táto myšlienka
nemusí automaticky zodpovedať zákonodarcovmu pokusu o jej jazykové vyjadrenie. Je preto potrebné odlišovať právnu
normu a jednotlivé ustanovenia právneho predpisu. Právny predpis teda v sebe zahŕňa jazykové vyjadrenie zákonodarcu,
ktorým prezentoval svoju zákonodarnú vôľu. Na druhej strane text právneho predpisu je komunikačným prostriedkom,
prostredníctvom ktorého zákonodarca komunikuje s adresátmi právnych noriem. Každý jazykový prejav má byť
zrozumiteľný. Znamená to, že má brať do úvahy a rešpektovať určité pravidlá, ktoré sú známe adresátom právnych
noriem. V prípade neznalosti pravidiel dochádza k situácii, kedy komunikácia medzi týmito dvoma subjektmi nie je reálna.
Každý reálny zákonodarca totiž musí svoju vôľu vyjadriť tak, aby bola poznateľná a pochopiteľná pre všetkých, ktorí sa
majú podľa nej správať.
2

JAZYKOVÝ VÝKLAD VO VŠEOBECNOSTI
Jazykové pravidlá môžeme rozdeliť na dve kategórie:
a) Prvou kategóriu je slovná zásoba, pretože zákonodarca v prvom rade čerpá zo slovnej zásoby príslušného jazyka. Ide
o prvú jazykovú kategóriu, ktorú je potrebné brať do úvahy pri zisťovaní vôle zákonodarcu, ide o lexikálny význam slov.
b) Druhou kategóriou sú gramatické pravidlá, podľa ktorých sa slová spájajú do viet a obmieňajú a spájajú sa vo vetách1
Pri jazykovom výklade sa bez pochýb zohľadňujú jazykové pravidlá, je však potrebné povedať, že nie všetky. Môžu to byť
len pravidlá s vplyvom na písomne vyjadrený text. Výklad, využívajúci jazykové pravidlá sa nazýva jazykový výklad, je
však často krát označovaný ako výklad gramatický, alebo jazykovo-gramatický výklad, niektorí autori používajú označenie
slovný výklad. Pojem jazykového výkladu sa používa aj pre označenie verbálneho výkladu (výkladu o význame slov)
a gramatickému výkladu priznáva užší význam, vzhľadom k zisťovaniu významu vetných väzieb a gramatických
konštrukcií.2 Je metódou napomáhajúcou získavaniu poznatkov o zmysle slovného textu právneho predpisu. Podľa A.
Gerlocha sa jazyková metóda zameriava na jazykovú stránku textu, spočíva na sémantickej a gramatickej stránke textu.
Gramaticko- sémantická metóda nám pomáha dospieť k základným poznatkom o zmysle jednotlivých slov. „Skúma
1 Bližšie pozri: Havránek, B., Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká. 16. Vydání. Praha: Státné pedagogické nakladatelství, 1981, s.6-7.
In.: MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s. 89.
2 FILIP, J.: Ústavní právo, 1. Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR. 1. Vydání. Brno: Doplňek, 1999, s.295.
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zloženie vety (podáva syntaktický výklad), význam jednotlivých slov v spojení s inými (gramatický výklad). Vykladá tiež
význam použitých slov (sémantický výklad).“3 A. Bröstl tvrdí, že úlohou jazykového výkladu je zistiť význam slov právnych
noriem v zmysle jazykovej úpravy zákonodarcu a v zmysle používania jazyka určitou komunitou, pričom sa využívajú
definície, pravidlá gramatiky a jazykové konvencie.4 Použitie jazykového výkladu prichádza do úvahy najmä v prípadoch,
kedy je význam použitého znaku jednoznačný. Ako príklad možno uviesť stanovenie trestnej sadzby od jedného do piatich
rokov odňatia slobody. Výkladom nemôžeme dospieť k inému názoru, než že najnižšou trestnou sadzbou je jeden rok
a najvyššou päť rokov.5
Požiadavkou na zákonodarcu je, aby tvoril právo jednoznačným spôsobom, teda tak, aby nebol prípustný rôzny
výklad.6 Právny jazyk by mal byť jednoznačný a presný, s elimináciou nejasností vyjadrovania a s jednotnou
terminológiou.7 Môžeme konštatovať, že ide o nerealizovateľnú predstavu. Z. Kühn hovorí o utopistickom ideáli
prehľadného a jednoduchého práva, ktoré by bolo zrozumiteľné aj laikom.8 Nereálny ideál jednoznačnosti práva sa
presadzoval najmä v období racionalizmu. Voltaire ho vyjadril takto: „ Nech všetky zákony sú jasné a presné. Vykladať
zákony takmer vždy znamená prekrúcať ich.“9 Musíme poznamenať, že teoreticky je myšlienka jednoznačnosti práva,
ktoré pripúšťa len jeden výklad prijateľná, avšak v podmienkach právneho štátu nerealizovateľná. Tvorcovia zákonov
musia pri tvorbe právnych predpisov používať všeobecný jazyk, ktorý však postačuje len na bežnú komunikáciu. Pre
potrebu detailnej právnej regulácie sa všeobecný jazyk vyznačuje prílišnou mierou neurčitosti. V čisto teoretickej rovine
existuje možnosť vytvorenia právnického slovníka zákonodarcom, ktorého obsahom by bolo presné vymedzenie ním
používaných právnych termínov. Na základe tohto slovníka by nevznikali pochybnosti pri aplikácii jednotlivých termínov
v ňom obsiahnutých. To by však na druhej strane znamenalo vytvorenie jazyka, ktorý by bol pre väčšinu adresátov
nezrozumiteľný a zároveň by to znamenalo porušenie imperatívu právneho štátu. Musíme teda konštatovať že ide
o myšlienku, ktorá nie je v právnom štáte uskutočniteľná. Otázka však znie, či je nejasnosť jednotlivých právnych
predpisov v našom právnom poriadku spôsobená len neurčitosťou právneho jazyka, alebo táto neurčitosť spôsobuje len
nutnú mieru neurčitosti práva a všetko, čo ide nad túto nutnú mieru neurčitosti je len legislatívnou neschopnosťou
zákonodarcu.... Princíp právnej istoty na jednej strane vylučuje existenciu samostatného právnického jazyka, na druhej
strane však vyžaduje určitosť právnej regulácie. F. Melzer uviedol: „Preto je niekedy zákonodarca nútený pre presnejšie
vymedzenie pojmu použiť význam, ktorý sa nezhoduje s významom všeobecného jazyka.“10 Tento prístup, ktorý nie je
možné z už spomenutých dôvodov použiť paušálne, môže pri existencii zvláštnych prípadov zrozumiteľnosti práva
prospieť. Ako príklad možno uviesť zjednocovanie významov jednotlivých pojmov v rámci implementácie smerníc
Európskej únie, ktoré si vyžiadalo vytváranie veľkého množstva legálnych definícií, ktoré sú členskými štátmi doslovne
vkladané do vnútroštátnych právnych predpisov. V súčasnosti sa však do popredia dostáva fakt, že sa tak deje práve na
úkor zrozumiteľnosti práva pre adresátov právnych noriem.
Pokiaľ chceme hovoriť o metodologickom význame jazykového výkladu, musíme brať do úvahy základný
problém, ktorý vzniká pri aplikácii práva. Týmto základným problémom je vágnosť, respektíve neurčitosť všeobecného
jazyka, ktorý zákonodarca používa, ako už bolo spomenuté.11 Otázka použitia tej ktorej výkladovej metódy súvisí
s aplikáciou práva. Práve pri aplikácii práva sú súdy povinné podradiť jedinečný prípad pod všeobecnú právnu normu,
pričom ešte pred subsumpciou k druhovo vymedzeným prípadom v právnej norme, je potrebné objasniť si jej účel, zmysel
a význam. Jeden zo základných problémov aplikácie práva je spojený práve s vágnosťou, neurčitosťou všeobecného
jazyka, avšak zákonodarca v právnom štáte je nútený ho používať. Sudca, ktorý rozhoduje, sa nemôže zbaviť povinnosti
rozhodnúť právny prípad s odkazom na neurčitosť dikcie zákona. Vždy musí platiť zásada denegatio iustitiae, teda zákaz
odmietnutia spravodlivosti. „Sudca je povinný rozhodnúť. Pritom buď bude určitú situáciu subsumovať pod neurčito
vymedzený pojem a aplikovať tým právny následok príslušnej normy, alebo túto normu aplikovať nebude- tertium non
datur.“12 Výklad právneho predpisu môžeme označiť za metodologický postup, ktorým sa zisťuje jeho obsah. Je však
potrebné povedať, že každá autoritatívna, v podstate vždy v istom zmysle normotvorná interpretácia, kde v prípade
konštantnej judikatúry ide o určitý druh sudcovského práva, je na rozhraní medzi výkladom práva a jeho tvorbou.13
Samotný obsah právnej normy nie je zastrešený len jazykovými výrazmi, ktoré sú jednoznačnou odpoveďou na priradenie
individuálneho, jedinečného prípadu pod všeobecnú právnu normu. Jazykový výklad nepostačuje pre vyvodenie právnych
následkov plynúcich z tohto subsumovania.
Bližšie pozri: GERLOCH, A.: Teorie práva, 5. upravené vydání. Vydavatelství a nakladatelstvi Aleš Čeňek s.r.o. Plzeň 2009, s. 132.
BRÖSTL, A.: Úvod do právnej vedy. Košice 1994, s.38.
5 Bližšie pozri: KNAPP, V.: Teorie práva. Praha, 1995, s. 170.
6 Je potrebné rozlišovať všeobecnosť od neurčitosti. Používanie všeobecných pojmov je nevyhnutné s ohľadom na princíp rovnosti,
pretože v sebe zahŕňa prípady, ktoré nie len po jazykovej stránke, ale rovnako po stránke právnej predstavujú súrodú skupinu.
7 Podrobnejšie pozri: OTTOVÁ, E.: Teória práva. Bratislava 2004, s.213.
8 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech , k úloze právních principú v judikatuře. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, s. 13.
9 VOLTAIRE Filosofický slovník čili slovník podle abecedy. Praha: Jan Leichter, 1928, s. 371. In.: MELZER, F.: Metodologie nalézání
práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s. 90.
10 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s. 91.
11 BRÖSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Teória práva. Košice 2007, s. 133.
12 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.96.
13 KNAPP, V.: Interpretace v právu. Stát a právo č. 27/1989, s. 7 a s. 12.
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Základný problém podľa sociálnej psychológie spočíva v tom, že normotvorca vloží do obsahu právnej normy
určitý význam a adresát právnej normy ho musí správne pochopiť. Je preto viac než žiaduce, aby tieto subjekty priraďovali
znakom rovnaký význam. Jazykové hľadisko nám neumožňuje zistiť, či má určitý pojem význam vo všeobecnom jazyku,
alebo či mu zákonodarca priradil špecifický právny význam. S ohľadom na toto konštatovanie už vôbec nie je možné zistiť,
aký konkrétny špecifický právny význam zákonodarca s určitým pojmom spája. Predmetom jazykového výkladu je slovo
umožňujúce prechod z myslenia zákonodarcu do nášho myslenia.14 Jazykový výklad je metódou, ktorá napomáha získať
základné poznatky o zmysle slovného textu normatívneho aktu.15 Je prvým krokom pri interpretácii právneho predpisu.
Pre právnu metodológiu je však jeho význam výlučne klasifikačný. Vymedzuje nám oblasti, v ktorých je možné použitie
ďalších výkladových metód (neurčitá časť pojmu) ako aj oblasti, v ktorých je potrebné skúmať podmienky pre dotváranie
práva pomocou analógie16 (oblasť mimo rozsah pojmu), alebo teleologickej redukcie17 (jadro pojmu). Jazykový výklad tak
napomáha rozlišovaniu medzi výkladom a dotváraním práva.18 V tejto súvislosti je vhodné použiť aj konštatovanie
z nálezu Ústavného súdu Českej republiky: „Jazykový výklad predstavuje len prvotné priblíženie sa k aplikovanej právnej
norme. Je len východiskom pre objasnenie zmyslu a účelu zákona (k tomu slúžia i ďalšie výkladové metódy, akými sú
systematický, či logický výklad, výklad e ratione legis...). Mechanická aplikácia neuvedomujúca si buď úmyselne, alebo
v dôsledku nevzdelanosti zmysel a účel právnej normy, robí z práva nástroj odcudzenia a absurdity.“19 J. Filip poukazuje
na skutočnosť, že žiadna z výkladových metód nemá prednosť aj napriek tomu, že so samotným jazykovým výkladom si
nevystačíme. Jednotlivé výkladové metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť tak k racionálne zdôvodniteľnému
vysvetleniu právnej normy.20Aký je teda skutočný právny význam jazykového výkladu? S určitosťou môžeme konštatovať,
že vymedzuje hranice ďalšieho postupu pri výklade práva a teda nepochybne aj pri aplikácii práva. Práve pomocou
jazykového výkladu sme schopní vymedziť hranice „sémantických hracích plôch“. Tento pojem zaviedol do právnej
terminológie E. A. Kramer, pričom zároveň vymedzil tieto plochy a určil pravidlá uplatňujúce sa na každej z nich. P. Heck
vytvoril grafické znázornenie daných sémantických hracích plôch, ide o tzv. model troch oblastí významu pojmu.21
Medzi tri oblasti významu pojmu patria:
a) Jadro pojmu - zahŕňa predmety, prípadne javy, ktoré by osoba patriaca do konkrétneho jazykového prostredia
subsumovala pod daný pojem. Napríklad pod pojmom dáždnik, si každý predstaví predmet chrániaci nás pre dažďom.
b) Neurčitá časť pojmu22 - zahŕňa predmety, alebo javy, ktoré by osoba patriaca do určitého jazykového prostredia
subsumovala pod daný pojem, ale iná osoba z rovnakého prostredia však nie. Napríklad pod pojem hmyz, by niektorý
príslušníci jazykového prostredia nezaradili motýľa. Pokiaľ však aspoň v nejakej skutočnosti môže mať skúmaný pojem
význam zahrňujúci predmetnú skutočnosť, patrí táto skutočnosť do danej časti významu pojmu.
c) Oblasť mimo rozsah pojmu - zahŕňa predmety, javy, ktoré by žiadny príslušník z konkrétneho jazykového prostredia
pod príslušný pojem z jazykového hľadiska nesubsumoval. Napríklad bicykel nie je považovaný v slovenskom jazykovom
prostredí za motorové vozidlo. Rovnako kaktus, nie je považovaný za strom v jeho najširšom možnom jazykovom
význame. Hranica oddeľujúca neurčitú časť pojmu od oblasti mimo rozsah pojmu je teda vymedzená najširším možným
jazykovým významom vykladaného právneho predpisu.
E.A. Kramer uvádza, že prechody medzi stanovenými hranicami nie sú ostré. Práve naopak, môžu byť úplne
plynulé. Takmer u každého deskriptívneho pojmu je možné nachádzať prípady, ktoré budú hraničné. Z toho dôvodu
nebude v jazykovom prostredí úplná istota, pod ktorý pojem ich subsumovať.23 Spomínali sme, že zaradenie konkrétnej
skutočností do jednej z významových oblastí pojmu je závislé od pohľadu príslušníka toho ktorého jazykového prostredia.
Danú skutočnosť však nemôžeme vnímať tak, že sudca je povinný vykonať jazykový prieskum v rámci jednotlivých
jazykových prostredí. Práve naopak, je odkázaný na svoje vlastné jazykové znalosti, skúsenosti a poznatky z jazykovedy.
V práve sa však môžeme stretnúť aj s pojmami, ktoré vylučujú uplatnenie modelu troch oblastí pojmu. Jedná sa o pojmy,
ktoré sú natoľko určité, že je možné jednoznačne oddeliť jadro pojmu a oblasť mimo rozsah pojmu. Ako príklad možno
uviesť, že Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov. V tomto prípade je jadrom pojmu práve uvedený počet

14 GRAY, J. C.: The Nature and Sources of the Law, 1921, s.172-173, In.: HANUŠ, L.: Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace
právních předpisú: argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právny obzor, 92, 2009, č. 2, s. 116.
15 BRÖSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Teória práva. Košice 2002, s. 133.
16 Analógiu môžeme definovať ako nástroj metodológie, ktorý pomáha uzatvárať otvorené medzery v zákone. Podstatou je, že následok,
ktorý je normovaný v danom ustanovení sa aplikuje aj na prípady, ktoré nie sú výslovne zahrnuté do jeho dikcie.
17 Teleologickú redukciu definujeme ako nástroj dotvárania práva. Podstatou teleologickej redukcie je, že na skutkový stav sa neaplikuje
ustanovenie zákona aj napriek tomu, že daný skutkový stav patrí do jadra pojmu konkrétneho ustanovenia. Postupujeme teda contra
verba legis.
18 Bližšie pozri: MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.110.
19 Nález ÚS ČR zo dňa 17.12.1997, sp. zn. Pl.ÚS. 33/97 (Sb. n. u., sv.9, s.399 a nasl.)
20 FILIP, J.: Ústavní právo České republiky, Základní pojmy a instituty, Brno, MU a nakladatelství Doplňek, 2003, s. 316.
21 Bližšie pozri: KRAMER, E. A.: Juristische Methodenlehre. 1. Vydání. Bern: Stämpfli Verlag, 1998, s.45. In.: MELZER, F.: Metodologie
nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.96.
22 HART, H. L. A.: Pojem práva. 1. České vydání. Praha, Prostor, 2004, s.138.
23 Bližšie pozri: KRAMER, E. A.: Juristische Methodenlehre. 1. Vydání. Bern: Stämpfli Verlag, 1998, s.47. In.: MELZER, F.: Metodologie
nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.99.
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150. Prípady, kedy by bolo poslancov menej, prípadne viac, sú oblasťou mimo rozsah pojmu. Neurčitá časť pojmu
v týchto prípadoch absentuje. F. Melzer ich nazýva numerickými pojmami.24 V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že
numerické pojmy nevylučujú dotváranie práva. Pokiaľ ide o neurčité právne pojmy, je potrebné, ako už bolo spomenuté
vyššie, odlišovať neurčitosť od všeobecnosti, prípadne abstraktnosti daných pojmov. Neurčitými právnymi pojmami sú
napríklad značná škoda, tvrdosť zákona, príkladom na všeobecné právne pojmy sú uzatváranie manželstva, rozhodovanie
o priestupkoch... Všeobecné abstraktné pojmy, kde môžeme zaradiť aj pojmy numerické, sú súčasne pojmami určitými.
Pod neurčitým pojmom môžeme rozumieť pojem z jazykového hľadiska vyjadrený tak, že nie je zrejmé, na akú oblasť sa
vzťahuje. Pre úplnosť je potrebné dodať, že neurčité právne pojmy zasahujú do právnej istoty jednotlivých adresátov. Ide
o narušenie právnej istoty, pretože jednotlivý adresáti právnych noriem nevedia zo samotného textu právneho predpisu
určiť, aký je rozsah, respektíve obsah príslušného pojmu. Ich použitie je diskutabilné v prípadoch, kedy je potrebné
zdôrazňovať a zachovávať princíp právnej istoty. Ide o prípady najmä trestného práva ( nulla poena sice lege certa- nie je
trestu bez určitého zákona), kde sa vyžaduje určitosť právnej úpravy.25 V prípade použitia neurčitého pojmu sa tak
zákonodarca vyhýba svojej politickej zodpovednosti a dochádza k preneseniu právomocí na iný orgán a následne
k čiastočnému narušeniu princípu deľby moci. K použitiu neurčitých pojmov dochádza aj v prípade, ak je síce politická
vôľa prijať určitý zákon, ale politické sily existujúce v parlamente sa nevedia zjednotiť v prospech jedného riešenia. Túto
nezhodu zakryjú práve použitím neurčitého pojmu, ktorý zahŕňa všetky rozporné riešenia. Legitímne je použitie neurčitého
pojmu jedine vtedy, pokiaľ sa zákonodarca obáva nepredvídaných skutočností. F. Melzer tvrdí, že neurčité právne pojmy
výrazným spôsobom umožňujú prispôsobiť právo zmeneným spoločenským podmienkam, ako aj prírodným, alebo
technickým podmienkam, bez priameho zásahu zákonodarcu. To je možné dosiahnuť aj za súčasného rešpektovania
princípu právnej istoty, kedy neurčitý právny pojem bude spojený s demonštratívnym výpočtom.26 Pod neurčitý pojem
môžeme zahrnúť aj generálnu klauzulu. Jej základnou funkciou je otvorenie práva v spoločnosti vládnucim hodnotovým
predstavám, pretože prostredníctvom nich dochádza k recepcii spoločenských hodnôt v práve. K. Knap
uviedol:“......umožňuje, aby súdna prax na základe tejto elastickej právnej úpravy mohla v súlade s meniacimi sa
podmienkami slobodnej spoločnosti, so stavom poznania, rozvoja osobnosti fyzickej osoby a potreby jej ochrany, tak
s verejnými záujmami pružne konkretizovať a v prípade nutnosti uznávať ďalšie objektívne existujúce hodnoty osobnosti
fyzickej osoby ako právom chránené hodnoty, i keď nie sú v zákone výslovne uvedené (pretože sa tak deje priamo na
základe zákonného zmocnenia, tým sa eventuálne čelí námietke, že týmto postupom dochádza k faktickej delegácii
zákonodarnej právomoci na súdy).“27 Generálna klauzula, ako zvláštny prípad neurčitého právneho pojmu má význam pri
dotváraní práva. Príkladom generálnej klauzuly je využívanie legálnych definícií, vymedzenie pojmov verejnosť, ťažké
ublíženie na zdraví, práce neschopnosť... Pomocou judikatúry sú jednotlivé skutkové podstaty najprv konkretizované
a následne zákonodarcom zakotvené priamo, ako zákonné skutkové podstaty. I napriek tomu, že existujú problémy
vymedzenia presných hraníc medzi jednotlivými oblasťami pojmov, je model troch oblastí pojmu legitímny. Svoju legitimitu
čerpá a odvoláva sa na princíp právnej istoty. Keďže zákonodarca používa k právnej regulácii konkrétny jazyk, adresáti
jednotlivých právnych noriem sa môžu domnievať, že právny predpis bude aplikovaný na prípady, ktoré je možné bez
akýchkoľvek pochybností subsumovať pod jeho jazykový význam. Na druhej strane sa adresáti právnych noriem môžu
domnievať, že pokiaľ určitý prípad pod zákonodarcom použitý pojem subsumovať nejde, právny predpis sa na neho
aplikovať nebude. Môže však nastať situácia, že primárny jazykový význam právneho predpisu je sám o sebe nejasný. To
v načrtnutej situácii znamená, že domnienka u adresátov právnej normy, resp. právneho predpisu nemôže oprávnene
vyniknúť. Práve princíp právnej istoty je tým dôvodom, prečo pre každú z významových oblastí pojmu platia odlišné
právne metodologické pravidlá. Zjednodušene môžeme povedať, že je potrebné rozlišovať medzi výkladom práva a jeho
dotváraním. Pri právnej interpretácii nezasahujeme do princípu právnej istoty takou mierou, ako je tomu pri dotváraní
práva. Dôkazom pre dané tvrdenie je to, že pri výklade práva môžeme použiť väčšiu škálu právnych argumentov, ale pri
dotváraní práva musíme aplikovať závažnejšie právne argumenty (jednoduché a popisné hypotézy, legálne definície..),
ktoré v konečnom dôsledku prevážia nad princípom právnej istoty.
3

VÝZNAM JAZYKOVÉHO VÝKLADU PRE INTERPRETÁCIU PRÁVA
Pre interpretáciu práva má v rámci troch oblastí významu pojmu význam práve neurčitá časť pojmu. Ak právny
predpis obsahuje pojem z jazykového hľadiska nejednoznačný, potom nie je možné jazykovými prostriedkami, teda
samotným jazykovým výkladom odvodiť pravidlo spôsobilé subsumpcie. F. Melzer uviedol: „Subsumpcia naopak
predpokladá istotu ohľadom rozsahu pojmu, teda že je známe, či pojem, pod ktorý sa má určitá skutočnosť subsumovať,
túto skutočnosť zahŕňa, alebo nie.“28 Z daného konštatovania vyplýva, že právny predpis je potrebné v prvom rade
interpretovať a až následne je možné práve pomocou interpretácie odvodiť pravidlo spôsobilé subsumpcie. Ak však
chceme vytvoriť pravidlo spôsobilé subsumpcie, nepostačujú nám len jazykové pravidlá. Vzniká tak problém existencie
MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.111.
Tamtiež, s. 113
26 Bližšie pozri: MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.114.
27 KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK, P., PLECITÝ, V.: Ochrana osobosti podle občanského práva. 4. Vydání. Linde,
Praha 2004, s. 64.
28 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.10.
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sémantických nejasnosti a ich odstraňovania. To, či má byť určitý pojem interpretovaný extenzívne (hranica najširšieho
možného jazykového významu), alebo naopak reštriktívne (bližšie k jadru pojmu) záleží omnoho viac na iných, ako
jazykových argumentoch. V súvislosti s výkladom a dotváraním práva je potrebné ozrejmiť používanú terminológiu. Pojem
interpretácia (výklad) sa používa pre jazykový výklad a v prípade odstraňovania sémantických nejasností. Znamená to, že
je nevyhnutné odlišovať reštriktívny výklad (oblasť neurčitej časti pojmu) od teleologickej redukcie (oblasť dotvárania
práva, mimo rozsah pojmu), ako aj analógiu (oblasť mimo rozsah pojmu) od extenzívneho výkladu (oblasť neurčitej časti
pojmu). Dané konštatovanie neznamená nič iné ako to, že ak sa má konkrétne ustanovenie aplikovať nad rámec
najširšieho možného jazykového významu, nepôjde o extenzívny výklad, ale o analógiu. Táto terminologická odlišnosť má
význam najmä preto, že pri dotváraní práva a pri interpretácii platia odlišné pravidlá. Praktické je takéto delenie
v prípadoch zákazu dotvárania práva, čo v konečnom dôsledku znamená, že ak je zakázaná analógia, nič nebráni použitiu
extenzívneho výkladu. Pre lepšie pochopenie znázorníme túto problematiku grafom:

Oblasť mimo rozsah pojmu
Neurčitá časť pojmu
Hranica najširšieho
možného jazykového

Jadro pojmu
Reštriktívny
výklad

Extenzívny
výklad

F. Melzer k danej problematike uviedol: „Hranicou medzi analógiou a rozširujúcim výkladom na strane jednej
a teleologickou redukciou a zužujúcim výkladom na strane druhej je možný jazykový význam pojmu. Dôvodom je ochrana
právnej istoty, ktorá je spojená práve s jazykovým vyjadrením, ktoré použil zákonodarca.“29
4

VÝZNAM JAZYKOVÉHO VÝKLADU PRE DOTVÁRANIE PRÁVA
Pri právnej interpretácii je pozornosť upriamená na odstraňovanie sémantických nejasností, ktoré sme
pomenovali výkladom. V tomto prípade bolo vždy nevyhnutné predpokladať existenciu určitého ustanovenia právneho
predpisu, ktorý bol z jazykového hľadiska nejednoznačný. Práve túto nejasnosť sme sa výkladom pokúšali odstrániť.
Nachádzanie práva je podstatne širším pojmom ako je samotný výklad, napriek tomu je však výklad právneho predpisu
v medziach jeho najširšieho jazykového významu považovaný za základné východisko nachádzania práva. Danému
tvrdeniu zodpovedá aj súdna prax. Súdy niekedy rozhodujú tak, že ich rozhodnutie je v rozpore s jazykovo nesporným
významom textu všetkých relevantných ustanovení právneho predpisu. Nachádzanie práva, ktoré nemá žiadnu jazykovú
oporu v právnom predpise, budeme označovať ako dotváranie práva. Dotváranie práva teda môžeme považovať za jeden
z druhov nachádzania práva. Doslovný výklad je definovaný ako výklad s ohľadom na jazykovú nespornosť
interpretovaného textu. Z toho následne vyplýva, že dotváranie práva je nachádzaním práva v rozpore s doslovným
výkladom príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak je určitá skutočnosť zaradená do jadra pojmu, právna norma sa
na túto skutočnosť aplikovať bude, v prípade, že skutočnosť je zaradená do oblasti mimo rozsah pojmu, právna norma sa
na túto skutočnosť aplikovať nebude. Je však jazykové priradenie k príslušnému pojmu natoľko postačujúce, že môžeme
hovoriť o jednoznačnosti, či jasnosti zákona? Sú pre tento záver o interpretácii práva dostatočné jazykové hľadiská?
Musíme konštatovať, že v právnej praxi existujú prípady, kedy sa právna norma na určitú skutočnosť neaplikuje, hoci
z jazykového hľadiska nevznikajú pochybnosti o tom, že by sa tak malo diať. Ide o situáciu, ktorú je potrebné zaradiť do
jadra pojmu označovanú ako reštriktívny výklad, niekedy však môže ísť aj o teleologickú redukciu (vzťah lex generali a lex
speciali na zužujúci výklad). Ešte častejšie sa vyskytujú v právnej praxi prípady, kedy sa dispozícia právnej normy (právny
následok) aplikuje na prípady, ktoré nie je možné subsumovať pod jazykový význam hypotézy (skutkovej podstaty). Tento
postup býva označovaný ako extenzívny výklad, no môže ísť aj o analógiu. Z praxe súdov a ich jednotlivých rozhodnutí
vyplýva, že aj napriek tomu, že určitú skutočnosť môžeme zaradiť do jadra pojmu, alebo do oblasti mimo rozsah pojmu,
nemôžeme s určitosťou tvrdiť lex clara est. Po týchto úvodných úvahách a konštatovaniach stačí uviesť, že nejde len
o faktický jav, ale že dotváranie práva praeter verba legis, alebo contra verba legis je jedným z legitímnych spôsobov
nachádzania práva. Ústavný súd Českej republiky v jednom zo svojich nálezov konštatuje: „ Súd....nie je absolútne
viazaný doslovným znením zákonného ustanovenia, ale smie a musí sa od neho odchýliť v prípade, kedy to vyžaduje zo
závažných dôvodov účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť, alebo niektorý z princípov, ktoré majú svoj
základ v ústavne- konformnom právnom poriadku, ako významovom celku...“30 F. Melzer v tejto súvislosti uviedol, že je
potrebné vyriešiť prípustnosť analógie, ako aj teleologickej redukcie, a to vo všeobecnej rovine, kedy sa budeme pýtať, či
29
30

MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, C.H.BECK , Praha, 2010, s.103.
Nález ÚS ČR zo dňa 4.2.1997, sp. zn. Pl.ÚS. 21/96.
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vôbec ide o prípustné, právne- metodologické nástroje, tak i s podmienkami ich prípustnosti v konkrétnom prípade.31
Musíme však povedať, že ak skúmame prípustnosť aplikovania práva praeter verba legis (analógia), alebo contra verba
legis (teleologická redukcia), používame iné ako jazykové argumenty. V praxi sa často zabúda na to, že proti teleologickej
redukcii, ako aj proti analógii nie je možné použiť len čisto jazykové argumenty, máme na mysli napr. jednoznačnosť textu,
jasnosť textu, nespornosť textu... Použitie jazykových argumentov neznamená automaticky urobenie záveru o tom, že
právna norma bude, alebo naopak nebude aplikovaná.
F.Bydlinski na margo jazykového výkladu konštatoval: „ Jazykovým výkladom získaný nesporný výsledok je vždy
potrebné preveriť v tom smere, či v dôsledku rozporu s princípmi, systémom, či povahou veci nestojí proti idei práva, čo by
mohlo vyžadovať použitie analógie, alebo teleologickej redukcie.“32 V prípade zistenia nemožnosti použitia analógie je
hranica najširšieho možného jazykového významu zároveň hranicou jeho aplikácie, mutatis mutandis to platí aj pre
teleologickú redukciu. V právnych odvetviach, v ktorých existuje a uplatňuje sa zákaz analógie má hranica najširšieho
možného jazykového významu zásadný význam. Platí to napríklad pre trestné právo, kde sa uplatňuje zákaz analógie
v neprospech páchateľa. Práve z hľadiska prípustnosti analógie má význam rozlišovanie medzi analógiu a rozširujúcim
výkladom ako aj medzi teleologickou redukciou a zužujúcim výkladom. Toto terminologické rozlišovanie nebolo vždy
považované za štandardné. Ako príklad môžeme uviesť rozdiel medzi rozširujúcim výkladom a analógiou, ako ho vnímala
sovietská socialistická teória: pri rozširujúcom výklade sa aplikoval zákon, ktorý predvída skúmaný prípad, pri aplikácii
zákona podľa analógie sa však aplikuje zákon, ktorý nepredvída tento konkrétny prípad, ale prípad jemu najpodobnejší,
pretože práve skúmaný prípad zákon vôbec nepredvídal.33 Extenzívny výklad bol vnímaný ako výsledok interpretácie, pri
ktorom bol zmysel normy zistený širšie, než vyplývalo z doslovného znenia.34 S takýmto vymedzením rozširujúceho
výkladu sa môžeme stretnúť aj v dnešnej slovenskej teoretickej právnej náuke. V tejto súvislosti môžeme hovoriť
o jednoduchých a zložitých prípadoch aplikácie práva.35 Pri jednoduchých prípadoch je predmetom posudzovania
skutočnosť, ktorá patrí buď do jadra pojmu, alebo do oblasti mimo rozsah pojmu, pričom použitie analógie, alebo
teleologickej redukcie neprichádza do úvahy.36 Zistenie, či ide o jednoduchý, alebo o zložitý prípad je možné až na
základe interpretácie.
5

ZÁVER
Jazykový výklad patrí k štandardným jazykovým metódam. Jazykové hľadisko nám však neumožňuje zistiť, či má
určitý pojem význam vo všeobecnom jazyku, alebo či mu zákonodarca priradil iný špecifický právny význam. Predmetom
jazykového výkladu je slovo umožňujúce prechod z myslenia zákonodarcu do nášho myslenia. Jazykový výklad je
metódou, ktorá napomáha získať základné poznatky o obsahu slovného textu normatívneho aktu. Je prvým krokom pri
interpretácii právneho predpisu. Vymedzuje nám oblasti, v ktorých je možné použitie ďalších výkladových metód (neurčitá
časť pojmu) ako aj oblasti, v ktorých je potrebné skúmať podmienky pre dotváranie práva pomocou analógie (oblasť mimo
rozsah pojmu) alebo teleologickej redukcie (jadro pojmu). Jazykový výklad nám tak umožňuje rozlišovanie medzi
výkladom a dotváraním práva. Aký je teda skutočný právny význam jazykového výkladu? S určitosťou môžeme
konštatovať, že vymedzuje hranice ďalšieho postupu pri výklade práva a teda nepochybne aj pri aplikácii práva. Je
potrebné zvýrazniť dôležitosť jazykového výkladu a len výnimočné používanie extenzívneho a reštriktívneho výkladu,
ktorých použitie je potrebné poriadne odôvodniť.
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PRAMENE TZV. ŠPORTOVÉHO PRÁVA A PRÁVNA POVAHA
INTERNÝCH NORIEM
Tomáš Gábriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok skúma charakter a systém noriem tvoriacich športový normatívny systém. Osobitnú pozornosť
venuje interným predpisom športových organizácií a otázke ich právnej povahy.
Kľúčové slová: športové právo, pramene práva, interné predpisy
Abstract: The paper analyses the nature and system of norms representing a sporting normative system. Special
attention is being paid to internal rules of sporting organizations and their legal nature.
Keywords: sports law, sources of law, internal rules
1

ÚVOD
Príspevok poukazuje na teoretické problémy právneho uchopenia interných normatívnych predpisov. V tejto
súvislosti je predmetom výskumu charakter interných športových predpisov, prijímaných medzinárodnými aj národnými
športovými organizáciami (často v právnej forme občianskych združení). Túto problematiku skúmame v širšom kontexte
normatívneho športového systému, ktorý pokrýva právne aj mimoprávne pravidlá správania sa. Ponúkame návrh
kategorizácie týchto pravidiel.
2

NASTOLENIE PROBLÉMU
Vedecké skúmanie vzťahu športu a práva siaha na území Slovenskej republiky iba do 70. a najmä 80. rokov 20.
storočia, kedy bol priekopníkom tejto problematiky J. Prusák.1 Následne došlo v tejto oblasti k dlhšej odmlke, ktorá
skončila až na prelome 20. a 21. storočia2 z iniciatívy českých autorov, najmä M. Králíka.3
Termín „športové právo“ sa v súčasnosti v Českej a Slovenskej republike nepovažuje za bezproblémový. Naopak,
tento pojem sa často vyslovene odmieta, a to ako v podmienkach vedeckej právnickej spisby,4 tak aj v rovine
pedagogickej.5
Aj v zahraničí je tento pojem sporným. Existenciu športového práva popierajú napr. Greyson6 alebo Woodhouse,7
na druhej strane ochotní uznať osobitnú doktrínu športového práva sú Barnes8 a Opie.9 Športové právo vyslovene
akceptujú ako samostatné právne odvetvie spoluautori Michael Beloff, Tim Kerr, a Marie Demetriou.10

PRUSÁK, Jozef: Teoreticko-metodologické otázky skúmania vzájomných vzťahov medzi športom a právom. In: Teorie a praxe tělesné
výchovy, 32, 1984, 9, s. 558 a nasl.; PRUSÁK, Jozef: Problém surovej hry (súťaže) a prenikanie právneho princípu „non laedere“ do
športových pravidiel. In: Teorie a praxe tělesné výchovy, 33, 1985, č. 6, s. 374 a nasl.; PRUSÁK, Jozef: Šport a právo (Úvod do dejín,
teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe). Bratislava : Šport, 1985.
2 SAKÁČOVÁ, Zuzana: Šport a právo. In: Športová humanistika ´98. Bratislava : FTVŠ, 1998, s. 99-104; SAKÁČOVÁ, Zuzana: Niekoľko
pohľadov na vzťahy medzi športom, právom a medicínou. In: Telesná výchova a šport, 17, 2007, č. 2, s. 32-35; SAKÁČOVÁ, Zuzana:
Právne aspekty vzdelávania v športe. In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : Vedecký
zborník. Bratislava : ICM Agency, 2006, s. 154-161; SAKÁČOVÁ, Zuzana: Právo a šport v súčasnosti. In: Šport a spoločenské
a humanitné vedy 2009. Bratislava : ICM Agency, 2009, s. 514-521.
3 Osobitne KRÁLÍK, Michal: Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. In: Právní rozhledy, 1998, 10, s. 485-495.
4 PRUSÁK, Jozef: Šport a právo (Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe). K prehľadu svetových aj domácich
názorov na túto problematiku pozri tiež HAMERNÍK, Pavel: Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha : Auditorium, 2007, s. 17-28,
a KRÁLÍK, Michal: Právo ve sportu. Praha : C.H.Beck, 2001, s. 141-154, pričom Králík zastáva odmietavé stanovisko k existencii
samostatného právneho odvetvia športového práva.
5 Na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy sa tento predmet vyučuje pod označením „Právo v športe“. Predmet „Športové právo“
však ponúka Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika). Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave sa vyučuje predmet „Šport a právo“.
6 GREYSON, E.: Sport and the Law, 1999. Citované podľa GARDINER, Simon: Sports Law. 2. vyd. Londýn : Cavendish Publishing
Limited, 2001, s. 97.
7 WOODHOUSE, C.: The lawyer in sport : some reflections. In: Sport and the Law Journal, 14, 4(3), 1996. Citované podľa GARDINER,
Simon: Sports Law, s. 98.
8 BARNES, J.: Sports and the Law in Canada. Toronto : Butterworths, 1996. Citované podľa GARDINER, Simon: Sports Law, s. 98-99.
9 OPIE, H.: Sports associations and their legal environment. In: McGREGOR-LOWNDES, M. – FLETCHER, K. – SIEVERS, S. (eds.):
Legal Issues for Non-Profit Associations, Sydney : LBC, 1996, s. 74-94. Citované podľa GARDINER, Simon: Sports Law, s. 99.
10 BELOFF, Michael – KERR, Tim – DEMETRIOU, Marie: Sports Law. Oxford : Hart Publishing, 1999, s. 3.
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Tradične sa v slovenských podmienkach ako argument proti existencii „športového práva“ uvádza názor J.
Prusáka, publikovaný v jeho diele Šport a právo, kde tvrdí, že stanovy športových organizácií nespĺňajú znaky uznávanej
definície práva ako súboru právnych noriem v štátom stanovenej alebo uznanej norme, vynútiteľných štátom.11
V súčasnosti však pojem práva nie je v žiadnom právnom predpise legálne definovaný a jeho špecifikovanie teda
zostáva na pleciach právnej vedy, ktorej predstavitelia môžu zastávať odlišné stanoviská. Pojem práva preto rôzne právne
školy a ich predstavitelia vnímajú veľmi rôznorodo, už len v závislosti na tom, či zastávajú pozitívnoprávne alebo
prirodzenoprávne východiská, prípadne iné stanoviská, ako napr. sociologické.12 Každý právny vedec má možnosť
vytvoriť si svoju vlastnú definíciu práva, aj keď všeobecne prevláda definícia práva v podobe akú naznačil Prusák.
Pokiaľ ide o právnu alebo neprávnu povahu interných predpisov športových organizácií, stojí za zmienku, že v
českej a slovenskej teórii práva sa stretávame aj s názormi, ktoré síce nepriznávajú interným normám právnu povahu,
hovoria však o tzv. paraprávnom systéme.13
3

INTERNÉ NORMY A ICH PRÁVNA POVAHA
Už v období pred rokom 1989 (pred zmenou režimu a vedeckej paradigmy na našom území) existovali rôznorodé
názory na problematiku interných noriem, ako aj noriem, na ktoré zákon výslovne odkazuje. Napr. P. Holländer v práci
v spoluautorstve s P. Blahom v roku 198914 vyslovil ojedinelý názor, že pravidlá socialistického spolužitia môžu tiež byť
prameňom práva, keď na ne odkazuje právny predpis. Odmietal totiž jednoducho uznať, že v prípade odkazu na pravidlá
spolužitia v zákone je prameňom práva odkazujúci zákon, a nie odkázané pravidlá. Argumentoval analogicky tým, že
vždy je predsa prameňom právny predpis, na ktorý sa odkazuje v inom predpise. Inak povedané, ak predpis odkazuje na
iný predpis, tak prameňom práva nie je odkazujúci, ale odkázaný predpis.15 Podobne je to podľa Holländera aj pri odkaze
na pravidlá socialistického spolužitia, či na zvyklosti. Pre nás má táto úvaha zmysel z toho hľadiska, ako hodnotiť normy,
na ktoré odkazuje napríklad zákon o organizácii a podpore športu, ak nejde o právne predpisy, ale o internú normotvorbu
športových organizácií na národnej alebo medzinárodnej úrovni.
Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu totiž výslovne predpokladá, že športové organizácie si
prijímajú vlastné normy, ktoré by mali byť zhodné s normami medzinárodných športových federácií. Je otázne, či možno
toto ukotvenie pokladať sa štátne „uznanie“ internej športovej normotvorby, a či má vplyv na právnu povahu interných
noriem športového hnutia. Podľa § 24 ods. 1 Zákona „Pravidlá športovej súťaže národného športového zväzu ustanovujú
v rámci pravidiel medzinárodného športového zväzu spôsob rozhodovania sporu o porušení konkrétneho pravidla v
priebehu konkrétnej kolektívnej hry alebo individuálneho športového výkonu”, podľa § 25 ods. 1 „Spory, ktoré vyplývajú z
porušenia pravidiel športovej súťaže mimo konkrétnej hry, rozhodujú národné športové zväzy svojimi orgánmi podľa
pravidiel športových súťaží a podľa vlastných stanov” a podľa ods. 3: „Príslušnosť orgánu národného športového zväzu,
pravidlá rozhodovania a možné disciplinárne sankcie upravujú pravidlá športovej súťaže a stanovy národného športového
zväzu”. Ďalej podľa § 26 ods. 1: „Disciplinárne konanie možno viesť voči športovcovi, športovému klubu alebo športovému
odborníkovi, ktorý porušil pravidlá športovej súťaže v priebehu hry alebo pravidlá vyplývajúce zo stanov športového klubu
alebo národného športového zväzu alebo z rozhodnutia ich orgánov. Príslušným na disciplinárne konanie je disciplinárna
komisia alebo inak označený orgán národného športového zväzu podľa jeho stanov”. A napokon podľa § 27 ods. 2
„Sadzby disciplinárnych opatrení podľa odseku 1 písm. b) až d) ustanovia národné športové zväzy vo svojich stanovách.
Pritom zohľadnia pravidlá medzinárodných športových zväzov, ktorých sú členmi.”
Osobitne sa prepojenie interných a „štátnych“ predpisov prejavuje v úprave sankcií za doping, kde sa
predpokladá, že sankciu ukladá národný zväz podľa športových predpisov medzinárodnej federácie, a iba ak tieto
chýbajú, má sa aplikovať štátom stanovená sankcia (§ 21 ods. 1): „Ak Svetová dopingová agentúra alebo medzinárodný
športový zväz neurčí iné pravidlá, národný športový zväz potrestá športovca za užitie dopingu dočasným alebo
doživotným zákazom účasti na športových súťažiach a vyradením zo športovej reprezentácie…”
Na druhej strane sa však v športe môžu vyskytovať aj iné interné normy, upravujúce otázky, ktorých úpravu
zákon č. 300/2008 Z.z. nepredpokladal. Ide napríklad o disciplinárne otázky, ktoré síce zákon č. 300/2008 Z.z. v § 27 ods.
2 zveruje do kompetencie športových organizácií s tým, že sankcie za disciplinárne previnenia budú upravené v ich
stanovách, v skutočnosti sa však tieto sankcie nenachádzajú v stanovách, ale v osobitných disciplinárnych poriadkoch, na
ktoré stanovy (v lepšom prípade) iba odkazujú. Pri príliš formalistickom výklade by sa dalo vyvodzovať, že v takomto
prípade ide o predpis, ktorého prijatie zákon nepredpokladal, a jeho „právna“ povaha by mohla byť spochybnená.
V takýchto prípadoch by sa dalo argumentovať tým, že tieto „ostatné“ (neuznané) predpisy sú pre športovcov (a
športové organizácie) záväzné na základe ich vzájomného zmluvného vzťahu (explicitného či tacitného), príp. členského
vzťahu založeného na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, na základe stanov daného zduženia.

PRUSÁK, Jozef: Šport a právo (Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe), s. 89-90.
Pozri napr. BRÖSTL, Alexander: Frontisterion. Bratislava : Kalligram, 2009, či KRSKOVÁ, Alexandra: Štát a právo v európskom
myslení. Bratislava : Iura Edition, 2002. Tá istá: Dějiny evropského politického a právního myšlení. Praha : Eurolex Bohemia, 2003.
13 GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 5. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 71.
14 BLAHO, Peter – HOLLÄNDER, Pavel: Postavenie práva v systéme metód štátneho riadenia spoločnosti. Bratislava : Univerzita
Komenského, 1989.
15 Tamže, s. 139.
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Takéto vzájomné práva a povinnosti konkrétnych subjektov inter partes zakladajú všetky zmluvy, ktoré nie sú
v rozpore so zákonom. Tieto práva a povinnosti sú dokonca judikovateľné súdom, aj keď vyplývajú z nepomenovaných
zmlúv. Napriek tomu ich však nepovažujeme za pramene práva, keďže ich charakter „práva“ možno spochybniť rovnako
ako „právnu“ povahu súdnych rozhodnutí – tým, že v oboch prípadoch nejde o všeobecne záväzné pravidlá správania, ale
iba o pravidlá, ktoré zaväzujú konkrétne subjekty (zmluvné strany, resp. sporové strany). Napriek tomu však ide
o dojednania, ktoré majú právny význam.
Rozvíjajúc túto argumentačnú líniu, športové predpisy by sa mohli rozlišovať na také, ktorých prijatie zákon
predpokladal, a na ktoré odkazuje, preto by mohli mať všeobecnú právnu relevanciu, resp. byť právne záväzné, a na
druhej strane také, ktoré sú iba povahy zmluvného dojednania inter partes, a nie sú teda všeobecne právne záväzné.
Argumentom proti takémuto deleniu je však fakt, že nie je možné tvrdiť, že uznaním existencie niektorých interných
noriem v zákone č. 300/2008 Z.z. zákonodarca sledoval cieľ považovať tieto predpisy za právne záväzné. Mohol ich
považovať za záväzné iným spôsobom, resp. uznávať ich záväznosť iba z titulu rešpektovanej mimoprávnej autority
medzinárodných a národných monopolných športových organizácií. Môžu byť teda záväznými rovnako ako iné zmluvné
dojednania – inter partes.
Holländer sa tiež osobitne venoval aj právnej povahe interných noriem, na ktoré môže zákon alebo súd
odkazovať, a ktoré napriek tomu podľa Holländera autori ako Knapp, Dojčák, Kučera, Prusák, Profant a Mydlík
nepovažujú za prameň práva. Schenk a Schulz síce tvrdili, že nie sú právnymi normami, ale majú právnu povahu.
Boguszak a Šrámek zasa hlásali, že nie sú právnymi normami v pravom zmysle. Napokon ojedinele Čapek niektoré z nich
pokladal za právne akty.16
Podobnú otázku riešilo socialistické pracovné právo aj vo vzťahu k interným smerniciam na pracovisku, ako sú
disciplinárny poriadok, pracovný poriadok a pod. Tiež sa vo všeobecnosti nepovažovali a nepovažujú za pramene práva,
ale v socialistickej pracovnoprávnej literatúre sa ich právny význam osobitne zdôrazňoval s tým, že sú prameňom
československého pracovného práva a majú zároveň povahu právneho úkonu aj normatívneho právneho aktu.17
Rovnaký rozptyl názorov by sme pravdepodobne našli aj pri otázke, či interné predpisy športových organizácií
možno považovať za právne predpisy, resp. či majú právnu povahu alebo právny význam. Holländer sa prikláňa k názoru,
že majú právny význam, čo dokladá príkladom rozhodnutia Najvyššieho súdu ČSR Cz 37/81 z 29.12.1981, týkajúceho sa
úrazu diváka ľadového hokeja zasiahnutého pukom. Najvyšší súd tu vyslovil povinnosť nižšieho súdu pri skúmaní
protiprávnosti preskúmať súťažný poriadok vydaný Československým zväzom telesnej výchovy, z čoho Holländer vyvodil
záver, že i niektoré normy spoločenských organizácií zohrávajú v našej praxi úlohu prameňa práva.18
Príbuzným problémom je právna povaha interných predpisov profesijných komôr, napr. Slovenskej advokátskej
komory, ako predstaviteľa záujmovej samosprávy, uznanej zákonom. V najnovších teoretických prácach sa môžeme
stretnúť s myšlienkou, že profesijné komory majú právomoc vydávať interné predpisy, ktoré možno považovať za právne
predpisy.19 Športové organizácie sa však napriek istej podobnosti s profesijnými komorami s povinným členstvom
nepovažujú za obdobu takýchto komôr.20 „Právna“ povaha ich noriem preto závisí výlučne od definície práva, ktorú si
zvolíme.
Aj keď ich však nebudeme považovať za právne predpisy, v prípade, že interné normy zasiahnu do práv a slobôd
dotknutých subjektov, súd ich bude musieť preskúmať ako právne relevantné, rovnako ako skúma súkromnoprávne
zmluvy a v nich dohodnuté pravidlá správania sa. Majú teda nepochybne právny význam.
Teoretická úvaha o právnej povahe interných predpisov športového hnutia sa ďalej komplikuje ich možným
členením na medzinárodné a národné. V tejto súvislosti sa môžeme stretnúť aj s výrazmi ako „medzinárodné športové
právo“ alebo „globálne športové právo“. Foster je však pri používaní pojmu medzinárodné športové právo opatrný a
pripomína, že medzinárodné právo sa zaoberá primárne vzťahmi medzi štátmi (a medzinárodnými organizáciami), teda
medzinárodné športové právo je podľa neho iba medzinárodným právom aplikovateľným na šport.21 Na druhej strane
Nafziger tvrdí, že “medzinárodný charakter veľkých športových súťaží vytvoril režim s vlastnou autoritou a legitimitou.”22

BLAHO, Peter – HOLLÄNDER, Pavel: Postavenie práva v systéme metód štátneho riadenia spoločnosti, s. 141.
FILO, Jaroslav a kol.: Československé pracovné právo. Bratislava : Obzor, 1981, s. 65. Ich normatívny charakter sa uznáva aj
v súčasnosti – BARANCOVÁ, Helena: Zákonník práce : Komentár. 5. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007, s. 579.
18 BLAHO, Peter – HOLLÄNDER, Pavel: Postavenie práva v systéme metód štátneho riadenia spoločnosti, s. 144.
19 KOUDELKA, Zdeněk: Samospráva. Praha : Linde, 2007, s. 352.
20 Zástancom myšlienky ich povahy ako obdoby profesijnej komory je vo svojej dizertačnej práci odovzdanej v roku 2008 na Univerzite
Komenského v Bratislave Stanislav Sádovský – porovnaj SÁDOVSKÝ, Stanislav: Boj proti dopingu a právní garance lidských práv
(dizertačná práca). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2008, s. 71.
21 PARRISH, Richard – MIETTINEN, Samuli: The Sporting Exception in European Union Law. The Hague : Asser, 2008, s. 16.
22 NAFZIGER, James A.R.: The Court of Arbitration for Sport and the General Process of International Sports Law. In: International Law
and The Hague´s 750th anniversary. Ed. Wybo P. Heere. Den Haag : T.M.C. Asser Press, 1999, s. 241. Nadnárodná normatívna sila
športových organizácií je uznávaná aj J. Zylbersteinom – ZYLBERSTEIN, Julien: The Specificity of Sport: A Concept under Threat. In:
The Future of Sports Law in the European Union : Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper. Ed. Roger Blanpain. Austin :
Wolters Kluwer, 2008, s. 97.
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Foster rozlišuje medzi medzinárodným a globálnym športovým právom (lex sportiva23). Prvé z nich chápe skôr
ako všeobecné zásady medzinárodného práva aplikované v oblasti športu súdmi, a druhé definuje ako “nadnárodný
autonómny právny poriadok vytvorený globálnymi súkromnými inštitúciami, ktoré riadia medzinárodný šport.”24 Podľa
neho však globálne športové právo nie je založené na zmluvných vzťahoch, teda nemá zmluvný základ.25 Ide o
autonómny systém sui generis. Túto jeho myšlienku možno podľa nás akceptovať vo vzťahu k judikatúre a praxi
vytváranej medzinárodnými rozhodcovskými orgánmi športového sektora, vrátane Športového arbitrážneho súdu CAS.
V tomto prípade skutočne možno ťažko tvrdiť, že táto judikatúra má zmluvný charakter. Pokiaľ však ide o podriadenie sa
kompetencii medzinárodných športových organizácií a rozhodcovských orgánov, dominuje zmluvný základ.
4

ŠPORTOVÝ NORMATÍVNY SYSTÉM
Pred ponúknutím vlastného prehľadu „prameňov športového práva SR“ je potrebné upozorniť na skutočnosť, že
touto problematikou sa od 80. rokov 20. storočia (vtedy vyšlo dielo J. Prusáka) nezaoberal žiaden slovenský autor.
Súčasní autori sa preto inšpirujú najnovším stanoviskom českého autora Michala Králíka, ktorý neuznáva športové právo
ako právne odvetvie, a o jeho prameňoch preto hovorí iba ako o informačných prameňoch, „prameňoch poznania“, pričom
len niektoré z nich sú aj formálnymi prameňmi práva.26 Rozoznáva pritom nasledujúce pramene poznania (nie vzniku)
„športového práva“:
a) Legislatíva: všeobecná a športová, národná a medzinárodná
b) Judikatúra
c) Športové normy neprávnej povahy
d) Inštitucionalizované podávanie informácií (univerzity, spoločnosti športového práva a i.)
e) Veda a iné písomníctvo.
Z hľadiska prameňov vzniku práva je pritom zrejmé, že univerzity ako aj veda môžu byť pokladané iba za
materiálny prameň vzniku práva, pretože formulujú potreby, na ktoré by mal normotvorca reagovať. Judikatúra podobne
nie je v kontinentálnom právnom systéme, a teda ani v Slovenskej republike, považovaná za formálny prameň vzniku
práva. Môže pôsobiť na rozhodovaciu činnosť súdov iba silou svojej presvedčivosti, de facto.
Ďalej sa budeme venovať iba formálnym prameňom vzniku športového práva. Vzhľadom na otázny charakter
interných športových noriem je síce problematickým hovoriť namiesto „športového normatívneho systému“ o „prameňoch
športového práva“, pre zjednodušenie (po upozornení na úskalia tejto koncepcie) však budeme používať aj toto
označenie.
Primárnou otázkou pri pojednaní o prameňoch športového práva je, ako sme už naznačili, najprv objasnenie
pojmu práva ako takého. Vzhľadom na už spomenuté rôzne právnofilozofické prístupy totiž môže byť právo chápané
rôznorodo. V tejto kapitole sa budeme pridržiavať klasického pozitivistického chápania práva ako súboru právnych noriem
v štátom (normotvornou verejnou mocou) stanovenej forme alebo vo forme ním (ňou) uznanej, a štátom (verejnou mocou)
vynútiteľných.
O „verejnej moci“, nielen o „štáte“ hovoríme v tejto definícii najmä preto, že vzhľadom na článok 7 Ústavy SR ako
aj na členstvo v Európskej únii sa nemôžeme obmedziť iba na normy stanovené štátom – Slovenskou republikou, ale
musíme vziať do úvahy aj medzinárodné zmluvy a právo Európskej únie. Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR totiž
„Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je
potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických
osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.” Vo vzťahu k
Európskej únii sa podobné ustanovenie nachádza v čl. 7 ods. 2: „Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou,
ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti
svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu,
sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.” A napokon, podľa čl. 154c ods. 1, „Medzinárodné
zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú
prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.“
Na základe týchto východísk ponúkame nasledujúci prehľad systému prameňov (predpisov a osobitnej kategórie
aktov) právnej úpravy športu v SR, chápaných ako právo aplikovateľné na šport, a následne systému interných športových
predpisov:
a) predpisy najvyššej, nadzákonnej právnej sily

Porovnaj NAFZIGER, James A.R.: Lex Sportiva. In: The International Sports Law Journal, 2004, 1-2, s. 3 a nasl. Dostupné na
internete:http://www.asser.nl/sportslaw-webroot/cms/documents/cms_sports_id59_1_ISLJ_2004-1-2Def.5.pdf
(navštívené
dňa
17.3.2010).
24 FOSTER, Ken: Is there a Global Sports Law? In: Entertainment Law, roč.2, č.1, jar 2003, s.1-2. Dostupné na internete:
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume2/number1/foster.pdf (navštívené dňa 11.2.2011).
25 Tamže, s. 15.
26 KRÁLÍK, Michal: Právo ve sportu, s. 159 a nasl.
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1. primárne, sekundárne a terciárne právo Európskej únie, ktoré má prednosť pred zákonmi
Slovenskej republiky, a dokonca podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ (napr. v prípade
Van Gend en Loos, Costa v. Enel, Internationale Handelsgesellschaft, či Simmenthal)
má prednosť aj pred Ústavou SR27
2. ústava SR,
3. ústavné zákony,
4. výsledky referenda so silou ústavného zákona,
5. medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré majú prednosť
pred jej zákonmi za podmienok ustanovených v čl. 7 a čl. 154c Ústavy SR,
b) akty iných najvyšších ústavných orgánov, nadzákonnej alebo zákonnej právnej sily
1. nález Ústavného súdu SR,28 keďže v prípade zisteného nesúladu právnej
normy s Ústavou SR táto norma (zákon) stráca najprv účinnosť a po uplynutí
lehoty na jej nápravu Národnou radou SR (šesť mesiacov) aj platnosť,
2. rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii,29
c) predpisy so silou zákona
1. zákony,
2. výsledky referenda so silou zákona,
3. medzinárodné zmluvy so silou zákona (iné ako uvedené v čl. 7 Ústavy SR, napr.
uvedené v čl. 154c ods. 2), a
4. v čase prístupových rokovaní do EÚ (do roku 2004) aj nariadenia vlády podľa čl.
120 ods. 2 Ústavy SR (aproximujúce právo SR s právom EÚ),
d) podzákonné právne predpisy
1. nariadenia vlády,
2. všeobecne záväzné predpisy ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy (vyhlášky a výnosy)
3. všeobecne záväzné vyhlášky miestnych orgánov štátnej správy
4. všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov
(samosprávnych krajov) a obcí
5. interné predpisy, ktorých prijatie predpokladá zákon (napr. v prípade
profesijných komôr s povinným členstvom).30 Sem však nepatria
športové interné normy.
e) kolektívne zmluvy v pracovnom práve (väčšinou sa športovcov netýkajú, keďže tí v praxi nepodliehajú pracovnému
právu; výnimkou sú športovci zamestnaní napr. Národným športovým centrom).
Výslovnú právnu úpravu športu v SR nájdeme najmä v normách zákonnej a podzákonnej právnej sily. Ústava SR
výslovne športovú problematiku neupravuje.
Z iného hľadiska, hľadiska predmetu úpravy, môžeme pramene právnej úpravy športu so silou zákona
(podzákonným prameňom na tomto mieste nebudeme venovať pozornosť) rozdeliť na
1.) základné športové, zamerané primárne na šport a telesnú kultúru,
2.) ďalšie športové, ktoré obsahujú výslovnú úpravu športu a telesnej kultúry, ale iba ako vedľajší prvok, a
3.) ostatné (všeobecné), ktorých cieľom vôbec nie je osobitne upravovať otázky športu a telesnej kultúry a šport
sa v nich vôbec nespomína, napriek tomu sú však aplikovateľné aj na športové subjekty.
Ad 1.) Základné všeobecne záväzné právne predpisy (resp. na tomto mieste konkrétne zákony) právnej úpravy
športovej činnosti v SR predstavujú dva druhy predpisov. Prvým sú všeobecné rámcové organizačné zákony:
1.) zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a
2.) zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu,
a druhú kategóriu predstavujú špecializované zákony:
3.) zákon č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore
4.) zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ad. 2.) Ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy (zákony) úpravy športu predstavujú právne predpisy,
v ktorých postavenie športových organizácií a športovej činnosti predstavuje vedľajší (minoritný) predmet úpravy. Ide
o predpisy zasahujúce do rôznych právnych odvetví. Napr. zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu zrušil (v § 18)
BRÖSTL, Alexander: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, s. 110 a nasl.
Porovnaj DOBROVIČOVÁ, Gabriela: Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a pramene práva. In: Právny obzor, 78, 1995,
č. 5, s. 404.
29 GERLOCH, Aleš: Teorie práva, s. 78.
30 Pozri KOUDELKA, Zdeněk: Samospráva, s. 352.
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inštitút práva trvalého užívania nehnuteľností, ktoré vzniklo podľa dovtedajších právnych predpisov telovýchovným
jednotám. Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona telovýchovné právne subjekty nadobudli povinnosť platiť za užívanie
predmetného nehnuteľného majetku nájom.
Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého § 2a: „Nehnuteľné veci štátu, ku ktorým zaniká právo trvalého užívania telovýchovných jednôt podľa osobitného
predpisu, prechádzajú dňom nadobudnutia jeho účinnosti do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Obec je
povinná zachovať účelové určenie takejto nehnuteľnosti.”
Z ďalších zákonov možno uviesť priestupkový zákon č. 372/1990 Zb., ktorý vo vzťahu k športu nepovažuje za
priestupok proti verejnému poriadku nosenie chladných zbraní na verejnosti, pokiaľ sú určené na športovú činnosť (§ 47
ods. 1 písm. h).
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zasa v § 13 ustanovil, že na území, na ktorom platí druhý
stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na organizovanie verejných telovýchovných, športových a
turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce
alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených. Podobne podľa § 14 na území, na ktorom platí tretí stupeň
ochrany, je zakázané táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať,
vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného
územia obce, ako aj organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné
spoločenské podujatie. Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody aj na
let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad
najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia. Súhlas sa vyžaduje aj na
osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb. Podľa § 16, na území, na ktorom
platí piaty stupeň ochrany, je zakázané osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál. Napokon podľa § 24,
v jaskyni je zakázané organizovať telovýchovné, športové alebo kultúrno-výchovné podujatie, ako aj iné spoločenské
podujatie prístupné verejnosti. V ochrannom pásme jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje aj na táborenie,
vykonávanie horolezeckých, skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu, organizovanie telovýchovného, športového
alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia.
Z množstva ďalších predpisov by sme do tejto kategórie mohli zaradiť živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní, ktorý upravuje viaceré živnosti úzko spojené so športovou činnosťou.
Ad 3.) Poslednú kategóriu právnych predpisov s významom pre šport predstavujú ostatné (všeobecné)
všeobecne záväzné právne predpisy, v ktorých sa pojem šport ani telovýchova vôbec nemusí vyskytovať, a napriek tomu
ide o predpisy, ktorých adresátmi sú aj subjekty športového hnutia. Nie sú však adresátmi z titulu svojej športovej činnosti,
ale z titulu, že spadajú do všeobecne vymedzenej osobnej a vecnej pôsobnosti týchto zákonov. Ide napríklad o Občiansky
zákonník, Obchodný zákonník, či Trestný zákon a i.
Obdobne by sa dali kategorizovať aj podzákonné predpisy, kvôli rozsahovému obmedzeniu tohto príspevku však
takémuto členeniu nebudeme na tomto mieste venovať pozornosť.
Mimo schémy právnych predpisov, skúmajúc interné (mimoprávne v klasickom chápaní) športové pravidlá,
môžeme pri ich kategorizácii vychádzať z názorov Fostera na normatívny systém nadnárodného športového práva. Podľa
neho možno v športe rozlíšiť nasledujúce typy interných športových pravidiel (odhliadnuc od klasického práva
aplikovateľného na šport):31
1. pravidlá hry (lex ludica),32
2. etické princípy športu,
3. športové právo (lex sportiva, t.j. zvyky a praktiky, ktoré vznikajú v rámci športových organizácií a orgánov33).
Hlavný problém pritom vidíme v rozlišovaní medzi pravidlami hry (lex ludica) a ďalšími športovými pravidlami
(lex sportiva), ako to priznal aj Športový arbitrážny súd (CAS) v rozhodnutí na olympijských hrách v Atlante v roku 1996
(Mendy v. IABA). V tomto prípade bol boxer diskvalifikovaný pre nízky úder proti pravidlám. Panel pripustil, že podľa
tradičnej teórie existuje rozdiel medzi pravidlami hry, ktoré CAS nemôže posudzovať (pokiaľ nie sú v rozpore so
základnými právami), a ostatnými športovými pravidlami, o ktorých posúdenie môže byť CAS požiadaný. Rozlišovanie
medzi týmito dvoma druhmi pravidiel je však podľa súdu nejasné, a môže sa stať, že rozdiel medzi nimi sa bude stierať z
dôvodu veľkého ekonomického významu športu.34
Celý komplikovaný systém prameňov športového práva (zahŕňajúceho právne normy aplikovateľné na šport, ako
aj športové „právo” v podobe interných predpisov), presnejšie normatívny športový systém možno záverom zjednodušiť
nasledovne:

FOSTER, Ken: Is there a Global Sports Law?, s. 4.
Pozri tiež FOSTER, Ken: Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court Of Arbitration for Sport’s Jurisprudence. In: The Entertainment and
Sports Law Journal, January 2006. Dostupné na internete:
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume3/number2/foster/foster.pdf (navštívené 13.3.2010).
33 FOSTER, Ken: Is there a Global Sports Law?, s. 5.
34 Tamže.
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1. právo aplikovateľné na šport (ide o normy medzinárodného, európskeho práva a národného práva. Z
vnútroštátneho hľadiska SR ide o systém prameňov práva podrobne popísaný vyššie pod bodmi a) až e),
2. športové normy, ktoré sa ďalej členia na:
a) pravidlá hry (lex ludica, ktoré musia rešpektovať základné princípy práva a spravodlivosti, nemôže
ísť napr. o hru s cieľom zabiť súpera). Podľa nás pravidlá hry automaticky zahŕňajú aj etické
princípy športu vrátane princípu fair-play (resp. dobrých mravov), a
b) športové pravidlá (lex sportiva), a to:
b1. národné (vytvorené národnými športovými organizáciami ako interné predpisy),
ovplyvňované a limitované jednak právom aplikovateľným na šport, ale tiež
medzinárodne globálnym lex sportiva,
b2. globálne (medzinárodné, vytvorené medzinárodnými a nadnárodnými športovými
organizáciami a orgánmi, napr. FIFA, UEFA, či CAS). Globálne pravidlá lex sportiva tiež
podliehajú preskúmaniu z hľadiska ich súladu s medzinárodným, európskym aj
národným právom aplikovateľným na šport.
5

ZÁVER
Záverom môžeme konštatovať, že v súčasnej právnej vede v Slovenskej republike zatiaľ neprevládol názor,
podľa ktorého by interné predpisy športového hnutia, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, mali povahu
prameňov práva, a to ani keď na ne odkazuje zákon. Kým teda v prípade interných predpisov profesijných komôr
s povinným členstvom sa presadzuje mienka, že ide o pramene práva,35 v prípade športových organizácií a ich predpisov
prevažuje stanovisko, podľa ktorého ide o mimoprávne interné predpisy, a to najmä zmluvného základu. V praxi sa
teoretickej otázke právnej povahy týchto noriem pozornosť nevenuje, a to aj z dôvodu, že samotné športové organizácie
odmietajú uplatňovať sankcie vyplývajúce z interných predpisov pred súdmi, preferujúc vlastné autonómne spôsoby
riešenia sporov36 s mimoprávnymi vynucovacími prostriedkami.
Podľa nás možno uznať, že hoci nejde o pramene práva, v prípade športových interných predpisov ide o predpisy
s právnym významom, najmä pre rozhodovanie sporov – napr. za účelom posúdenia, čo bola dodržaná všeobecná
prevenčná povinnosť predchádzať škodám pri rozhodovaní o občianskoprávnej zodpovednosti (napr. pri športovom
úraze). V prípade, že došlo k porušeniu interných predpisov, resp. osobitne pravidiel hry, má sa za to, že dotyčná osoba
nekonala bona fide, resp. že porušila všeobecnú prevenčnú povinnosť, ktorá bola vyjadrená v športovom pravidle.
Podobne možno argumentovať aj v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti, kde športové pravidlá môžu slúžiť na
vymedzenie prípadov, kedy ešte športovec koná v rámci okolnosti vylučujúcej protiprávnosť – výkonu práv a povinností –
a kedy už jeho konanie predstavuje exces z výkonu práv a povinností.
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VÝVOJ TRESTNÉHO PRÁVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(NIEKOĽKO POZNÁMOK K PRÁVNYM PREDPISOM O TRESTNOM KONANÍ
PROTI MLADISTVÝM)
Andrea Kluknavská
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vo svojom príspevku som sa zamerala na analýzu zákona č. 48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad mládežou,
ktorý bol výsledkom úsilia zákonodarcu o aspoň čiastkovú unifikáciu trestného práva. Tento osobitný predpis obsahoval
špeciálnu úpravu trestného konania proti mladistvým, definoval pojmy ako mladistvý a nedospelý a zaviedol zmenu v
súdnej organizácii. Tento zákon bol dobovou, ale i súčasnou právnou vedou označovaný za veľmi pokrokový a moderný.
Jedným zo základných princípov, o ktorý sa zákon opiera, je princíp výchovný. V roku 1950 bol tento zákon zrušený
prijatím Trestného zákona č. 86/1950 Sb.
Kľúčové slová: trestné konanie, mladistvý, nedospelý, trestné súdnictvo, výchovný princíp, zákon č. 48/1931 Sb.
o trestnom súdnictve nad mládežou
Abstract: In my contribution, I focused on the analysis of Act no. 48/1931 Coll. of criminal justice on youth, which was the
result of efforts by the legislative to at least partially unificate the criminal law. This special legislation contained specific
provisions of the criminal proceedings against juveniles, defined terms such as young and youthful and immature and
introduced changes in the judicial organization. This law was by contemporary, but also the current jurisprudence
described as very progressive and modern. One of the fundamental principles on which this is based, is the educational
principle. In 1950 the law was repealed by the adoption of the Criminal Code no. 86/1950 Coll.
Key words: criminal procedure, juvenile, immature, criminal justice, educational principle, Act. 48/1931 Coll. on the youth
criminal justice
1

ÚVOD
Trestnoprávna úprava mladistvých tvorí významnú oblasť trestných vzťahov v právnom poriadku Slovenskej
republiky. Práve trestné právo plní dôležitú a nezastupiteľnú úlohu pri ochrane základných práv a slobôd v každom
demokratickom štáte a je zároveň jedným z najúčinnejších prostriedkov boja proti trestnej činnosti. Zistené štatistické čísla
o kriminalite však vypovedajú, že ani mladá generácia nie je imúnna proti páchaniu trestných činov. V konečnom
dôsledku to nie je len nárast tohto negatívneho fenoménu, pretože spolu s nárastom kriminality mladistvých sa menia aj
formy tejto trestnej činnosti, v minulosti charakteristické prevažne pre dospelých páchateľov.1 Uvedená problematika je
jednou z oblastí, ktoré často rezonujú v spoločnosti, a to nie len odbornej. Dôležitosť a progresívnosť trestnej úpravy
mladistvých môžeme nájsť i v predpisoch prvej Československej republiky, a to v zákone o súdnictve nad mládežou
z roku 1931.
2

HISTORICKÉ PREDPOKLADY PRIJATIA ZÁKONA O SÚDNICTVE NAD MLÁDEŽOU
Vznik Československej republiky v roku 1918 vyvolal viacero problémov. Jedným z nich bola i otázka, ktoré právo
bude v novom štáte platiť. Prijatím tzv. recepčnej normy2 (zák. č. 11/1918 Zb.z. a n.) sa novovzniknutý štát s touto otázkou
vysporiadal. V článku II ustanovil: „Všetky doterajšie zemské a ríšske zákony a nariadenia ostávajú na ten čas v
platnosti“3, čím recipoval doterajšie právo do nového štátu. V oblasti trestného práva platili teda na území Slovenska
uhorské právne predpisy, konkrétne Trestný zákon z roku 1878 a zákon o priestupkoch z roku 1879. Súčasťou právneho
poriadku sa taktiež stal i zákonný článok č. VII z roku 1913 o súde mladistvých.4 Tak ako v ostatných právnych odvetviach
i v trestnom práve dochádza k pokusom o unifikáciu práva.

PRIKRYL, O. 2005. Mladiství v trestnom práve. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 5 s. ISBN 80-7160-207-8.
Dôležitosť tejto právnej normy stanovuje účel „...aby zachovaná bola súvislosť posavádneho poriadku právneho se stavom novým, aby
nenastali zmätky a aby upravený bol neprerušený prechod k novému štátnemu životu. Pozri ďalej zákon č. 11/1918 Zb.z. a n.
3 Podľa znenia recepčnej normy boli prevzaté zákony a nariadenia, teda formy práva, pramene práva, nie právom ako ucelený súbor
štátne sankcionovateľných pravidiel správania sa. Pravidlá správania, právo sa mal len tvoriť na základe prevzatého súboru právnych
noriem v procese realizácie právnych noriem, ich aplikácie, teda vytvárania nového československého práva. Pozri ďalej Beňa, J. 2001.
Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, 2001. 22 s. ISBN 80-8055-477-3.
Zákon č. 11/1918 Zb.z. a n.
4 Zákonným článkom VII z roku 1913 došlo k dovŕšeniu reformy trestného súdnictva nad mladistvými. Išlo o moderne koncipovaný zákon,
ktorý sa týkal delikventov vo veku v 12 až 14 rokov.
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Tridsiate roky priniesli množstvo čiastkových zmien, ktoré vo svojej podstate znamenali čiastočnú unifikáciu, i keď
celková unifikácia napriek snahám v medzivojnovom období dosiahnutá nebola. K takejto čiastočnej zmene zaraďujeme i
zákon č. 48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad mládežou.
3

ZÁKON O TRESTNOM SÚDNICTVE NAD MLÁDEŽOU
Trestný zákon číslo 48/1931 Sb. bol pokrokový a obsahoval ako hmotnoprávnu tak i procesnoprávnu úpravu.
Pokrokovosť tohto zákona, ktorý vychádzal z nemeckej a rakúskej úpravy, je možné nájsť v dôvodovej práve k predmetnej
právnej úprave: „Uložením trestu jako odplaty za čin nebylo by ještě učiněno nic ani na záchranu mladistvého provinilce,
ani na ochranu společnosti před dorůstajícím zločincem. Je nutné zjistit přičiny zla a potírati je vhodnými prostředky. Trest,
zejména pak trest, který by byl vykonáván stejně jako trest na osobách dorostlých, k dosažení tohto účelu nepostačuje,
někdy pak se javí přímo neúčelným, ba i škodlivým. Vůdčí zásadou trestního práva mládeže musí naopak bíti: co nejméně
trestati, co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestat, pak i trestem vychovávati a polepšovati“.5 Z uvedenej citácie je zrejmé,
že účelom zákona nie je len potrestanie mladého previnilca, ale že tento postup je dokonca nepostačujúci. Z uvedeného je
cítiť snahu mládež vychovávať, ale zároveň aj chrániť pred škodlivými vplyvmi spoločnosti. Spoločnosť ako taká nemá len
trestať, ale i vychovávať. Je tu badať snahu o uprednostnenie výchovného princípu a samotnej snahy o prevýchovu
mladistvého pred kriminalizáciou a plošným trestaním mladistvých a previnilcov.6 Hlavnou zásadou tohto zákona bolo
obmedziť ukladanie trestov na minimum, čo najviac prispieť k výchove a vychovávať mladistvých. I v prípade tohto zákona
môžeme sledovať silný vplyv stúpencov pozitivistickej školy.7
Zákon č. 48/1931 Sb. nepatrí so svojimi 72 paragrafmi a tromi hlavami k obsiahlym právnym predpisom. Prvá
hlava „O trestaní mládeže“ tvorí hmotnoprávnu časť, druhá hlava „O trestnom konaní proti mladistvým“ tvorí
procesnoprávnu časť právnej úpravy trestania mladistvých. Poslednú tretiu hlavu tvoria „Ustanovenia záverečné“.
3.1

O trestaní mládeže
Trestná zodpovednosť bola podmienená vekom 14 rokov, pričom zákon rozoznával:
•
nedospelé osoby vo veku do 14 rokov;
•
mladistvé osoby vo veku od 14 rokov do 18 rokov.
Osoby, ktoré v dobe spáchania trestného činu dovŕšili 14 rokov, ale nedosiahli ešte vek 18 rokov (mladiství) boli
trestaní, ak zákon neustanovil odchýlku podľa trestných zákonov.
Zákonodarca pri stanovovaní trestnej zodpovednosti nedefinoval túto zodpovednosť ako absolútnu, ale
zohľadňoval individuálny rozumový a mravný stupeň vyspelosti, každého mladistvého. Išlo o relatívnu alebo tiež nazývanú
podmienenú trestnú zodpovednosť, ktorá bola v tomto zákone vyjadrená tým spôsobom, že mladistvý nebol trestne
zodpovedný, ak nemohol v čase spáchania trestného činu pre značnú zaostalosť rozpoznať jeho protiprávnosť alebo riadiť
svoje konanie podľa správneho rozpoznania.8 Upravila sa teda zásada relatívnej trestnej zodpovednosti.9 Pitra hovorí o
„akomsi prechode medzi absolútnou trestnoprávnou nezodpovednosťou osôb do 14 rokov a absolútnou trestnoprávnou
zodpovednosťou osôb od 18 rokov“.10
Trestné činy mladistvých sa označovali ako previnenie, teda nie ako zločin, prečin či priestupok.
Zákon okrem definovania mladistvého v zákone vymedzil i pojem nedospelého tak, že na účely tohto zákona bola
osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu nedovŕšila 14 rokov (nedospelí). V prípade, ak nedospelý spáchal čin inak
trestný, mohol rozhodnúť poručnícky súd iba o výchovných alebo liečebných opatreniach. Pred rozhodnutím si súd mohol
vyžiadať odborný posudok hlavne z hľadiska pedagogického alebo lekárskeho. V prípade, ak nedospelý starší než 12
rokov spáchal trestný čin, za ktorý zákon ukladá trest smrti alebo doživotnej straty slobody, musel nariadiť poručnícky súd
ochrannú výchovu alebo umiestniť nedospelého do liečebného ústavu, alebo vo výchovni11.
Myšlienku výchovnej úlohy a zodpovednosť spoločnosti začlenil zákonodarca i do § 1 ods. 4, v ktorom ustanovuje
možnosť poručníckeho súdu uložiť „napomenutie osobám, ktoré sú povinné starať sa o mladistvého“.
5 SOUČEK, J.-ŠUBRT, M. 2004. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Rekodifikácia trestného práva. In Zborník príspevkov
z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 17.mája 2004. Bratislava: Tlačiarne MVSR. 2004. 126 s.
6 LUPRICHOVÁ, P. 2008. Historické a právne aspekty osobitných právnych predpisov o trestnom konaní proti mladistvým páchateľom
trestných činov. In COFOLA (online). Brno: Masarykova univerzita,2008. (cit. 14.03.2011). Dostupné na internete
http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/history/luprichova_petronela.pdf
7 Osnova všeobecnej časti trestného zákona z roku 1921 obsahovala teóriu tzv. účelovej reakcie, ktorej účelom bola preventívna ochrana
spoločnosti a práve tento inštitút pokladala právna veda za jeden z najrozhodnejších úspechov stúpencov pozitivistickej školy. Pozri ďalej
VLČEK, E. 2004. Dějiny trestního práva v Českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 37 s. ISBN 80-2103506-4, Beňa, J. 2001. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, 2001. 32 s.
ISBN 80-8055-477-3.
8 PRIKRYL,O. 2005. Mladiství v trestnom práve. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 18 s. ISBN 80-7160-207-8.
9 § 2 ods. 2 zákona č. 48/1931 Sb. ustanovoval beztrestnosť mladistvého, ktorý pre „značnú zaostalosť“ v dobe činu nemohol rozpoznať
jeho bezprávnosť alebo sa riadiť svojim konaním podľa správneho rozpoznania.
10 PITRA, R. 1931-1932. Zkoumaní trestní zodpovědnosti osob mladistvých. In List československých právniků. 1931-1932, roč. XIII, č. 1.
122 s.
11 Pozri § 64 zákona č. 48/1931 Sb.
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Zákon o trestnom súdnictve nad mládežou obsahoval množstvo odlišností, ktoré sa uplatňovali v záujme ochrany
mládeže. Zákon obsahoval širokú škálu trestných sankcii a opatrení výchovného charakteru. Zákon rozdeľoval ochranné
opatrenia na ochranný dozor, ochrannú výchovu rodinnú a ochrannú výchovu ústavnú. Súd mohol mladistvého odsúdiť
podmienečne, nepodmienečne alebo dokonca upustiť od potrestania. Súd odsudzujúci mladistvého mohol od uloženia
trestu upustiť, ak šlo o čin menšieho významu, ktorého sa mladistvý dopustil z nerozvážnosti alebo pod vplyvom inej
osoby, bol zvedený príležitosťou alebo hospodárskou tiesňou, dopustil sa činu z ospravedlniteľnej neznalosti právnych
predpisov. Mohol mu tiež uložiť nepatrný peňažný alebo nepatrný trest odňatia slobody. V prípade, ak súd upustil od
uloženia trestu, mohol ustanoviť, aby mladistvého potrestala škola alebo rodina alebo mu dať pokarhanie. Práve inštitút
ospravedlnenia neznalosti právnych predpisov je veľmi vágny a zo zámeru zákonodarcu nie je zrejmé, o aké prípady
konkrétne šlo, resp. malo ísť. Podľa názoru Pintera12 sa môže ospravedlniteľná neznalosť zákona brať do úvahy len
v prípadoch, ak by šlo o cudzinca, alebo ak by sa týkala predpisov veľmi zložitých.
Horná a dolná sadza trestov sa znižovala o polovicu, horná hranica však nemohla prekročiť päť rokov a dolná
jeden rok. Výnimku tvorili trestné činy, za ktoré zákon ukladal trest smrti a alebo doživotie. Výnimočný trest uloženia trestu
odňatia slobody medzi jedným až desiatimi rokmi, resp. ak bol páchateľ starší ako 16 rokov medzi dvoma a pätnástimi
rokmi bol upravený v § 8 zákona a zníženie trestu pod uvedenú dolnú hranicu bolo neprípustné. Účelom tejto prísnosti
bola snaha o prevýchovu a polepšenie mladistvého.13 Ďalším z možných trestov bol i trest peňažný. Tresty ako policajný
dozor, prípustnosť nútených prác, strata úradu alebo strata občianskych práv boli neprípustné. Taktiež vypovedanie alebo
vyhostenie z republiky bolo možné len v prípade, ak by toto vydanie nespôsobilo „spustnutie“14 mladistvého.
3.2

O trestnom konaní proti mladistvým
Zákon z roku 1931 obsahoval popri hmotnoprávnych ustanoveniach aj ustanovenia procesnoprávne, v ktorých sa
dôraz kládol na organizáciu súdnictva nad mládežou. Osobitne boli upravené väzba a výsluch mladistvého. Právu na
obhajobu aj otázkam verejnosti konaní proti mladistvému sa venovala značná pozornosť. Cieľom zákonodarcu bolo týmto
osobitným konaním proti mladistvému chrániť ho od možných negatívnych vplyvov.15 Takto vykonané trestné konanie
malo v čo najširšom zmysle výchovne pôsobiť na mladistvého, aby bol aj v tomto štádiu naplnený účelom zákona.
Zákon novo vymedzil účel trestného konania a došlo taktiež k zmene súdnej organizácie zavedením špeciálnych
senátov pre mládež.16 „V trestnom konaní pre trestné činy spáchané osobami mladistvými rozhoduje pri Krajskom súde
senát mládeže“17. Senát mládeže pozostával z dvoch sudcov z povolania (tzv. sudcovia mládeže), z ktorých jeden senátu
zároveň i predsedal, a z jedného prísediaceho. Počas hlasovania hlasoval najprv prísediaci, pred sudcami z povolania. Vo
veciach, ktoré by inak patrili do príslušnosti porotného súdu zasadali dvaja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci. Na
okresnom súde rozhodoval sudca mládeže. Sudca mládeže vykonával často i agendu sudcu poručníckeho. Ako
ustanovuje zákon v § 33 a nasl., za sudcov mládeže mali byť ustanovení tí, ktorí sa svojimi vlastnosťami ako i povahou
pre tento úrad obzvlášť hodili. Pri výbere sa malo prihliadať taktiež na odborné vzdelanie, najmä pedagogické ako i na
doterajšiu činnosť. Upravené bolo i ustanovovanie prísediacich, ktorí mali byť jednak spôsobilí k výkonu úradu, ale i „znalí“
v oblasti sociálnej starostlivosti o mládež. Prijať a zastávať úrad prísediaceho bolo občianskou povinnosťou.18 Profesori
stredných škôl a učitelia nemohli odmietnuť úrad prísediaceho. Každý prísediaci musel pred nastúpením do svojho úradu
do rúk prezidenta súdu zložiť sľub. V prípade, ak sa prísediaci bez ospravedlnenia nedostavil na zasadnutie súdu alebo
porušil mlčanlivosť, mohol byť potrestaný poriadkovou pokutou 5.000 Kč alebo väzením do 8 dní. V prípade, ak prísediaci
hrubo porušil svoje povinnosti, mohol byť ministrom spravodlivosti úradu zbavený.
Zákon upravoval povinnosť poskytnúť správy poručníckemu súdu, otcovi a matke mladistvého alebo zákonnému
zástupcovi maloletého o začatí konania proti mladistvému, o rozhodnutiach o ochranných opatreniach, o uväznení
a prepustení mladistvého, o udelení napomenutia osobám povinným starať sa o mladistvého. Ak súd uznal účelnosť,
mohol poskytnúť tieto správy i škole, ak bol mladistvý žiakom.
Jednou z úloh v trestnom konaní bolo „najdôkladnejšie“ zistenie osobných, rodinných i majetkových pomerov
mladistvého, ako i všetkých ostatných okolností, potrebných pre súd pre posúdenie, aké opatrenie má použiť.
V konaní proti mladistvému neprebiehalo vyšetrovanie, ale vyhľadávanie sudcom. Taktiež neexistovalo
obžalovacie konanie, ale stačil žalobcov návrh, z ktorého malo byť zrejmé čím a proti komu sa mladistvý previnil. Zákon
taktiež zakazoval vydanie trestného rozkazu, teda bola vylúčená možnosť skráteného konania. Počas hlavného
pojednávania malo byť zabezpečené, aby sa mladistvý nestretol s delikventami staršími ako 18 rokov. Pri hlavnom
pojednávaní, ako i ústnom pojednávaní o opravnom prostriedku mal byť prítomný obhajca. Medzi opravné prostriedky
patrili sťažnosť (§ 51) a odvolanie (§ 53).

Pozri ďalej PINTERA, R.: K zákonu o mladistvých č. 48/1931. In: Soudcovské listy. 1932, 38 s.
ZEZULOVÁ, J. 1997. Trestní zákonodárství nad mládeží. Brno: MU, 1997. 50 s.
14 § 10 ods. 2 zákona č. 48/1931 Sb.
15 PRIKRYL,O. 2005. Mladiství v trestnom práve. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 15 s. ISBN 80-7160-207-8.
16 § 29 ods. 1 zákona 31/1931 Sb. vylúčil príslušnosť porotného a kmetského súdu.
17 § 30 ods. 1 zákona č. 48/1931 Sb.
18 § 33 ods. 1 zákona č. 48/1931 Sb.
12
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Zákon zároveň obsahoval mnohé ustanovenia, v ktorých sa snažil mladistvých chrániť.19 Poskytovanie informácií
o konaní s mladistvým bolo možné len, pokiaľ z nich nebolo možné zistiť totožnosť mladistvého. Okrem iného bola taktiež
vytvorená i celá škála pomocných inštitúcií, ktoré mali napomôcť k naplneniu hlavnej myšlienky zákona č. 48/1931 Sb.
3.3

Postpenitenciárna starostlivosť o mladistvých
Pokrokovosť zákona spočívala aj v následnej starostlivosti o mladistvých odsúdených. Cieľom bolo pokúsiť sa
o vytvorenie takých výchovných podmienok, ktoré mali zabrániť opakovanému páchaniu previnení a následnej recidíve,
ktorá v tom čase (ale i dnes) bola pre mladistvých nebezpečným javom.20 Dôvodom prečo zákonodarca kládol veľký dôraz
práve na postpenitenciárnu starostlivosť, bolo poznanie, že prevýchova recidivistu a jeho začlenenie do spoločnosti je
veľmi náročné. Práve preto zapracoval do zákona ustanovenia obsahujúce znaky postpenitenciárnej starostlivosti.
Takýmto ustanovením bolo už spomínané ustanovenie § 6 ods. 6 zákona, ktoré umožňovalo za predpokladu, že
súd upustil od uloženia trestu, ponechať potrestanie mladistvého rodine alebo škole, prípadne mohlo dôjsť k uloženiu
pokarhania. Toto ustanovenie potvrdzuje, že zákonodarca kládol veľký dôraz na dôkladné poznanie osoby mladistvého.
Kto lepšie mohol poznať mladistvého ako rodičia, učitelia. Takto formulované ustanovenie napĺňalo opäť hlavnú myšlienku
zákona, ktorá spočívala v snahe čo najviac vychovávať, trestať len ak to bolo nevyhnutné, no trestom súčasne
vychovávať.
Ďalším ustanovením so znakmi následnej starostlivosti o mladistvého je ustanovenie § 7 ods. 4 zákona, ktoré
upravovalo podmienečné odsúdenie. Jedno z najvýznamnejších ustanovení, ktoré pomáhalo mladistvému vrátiť sa do
spoločnosti, bolo ustanovenie § 22 zákona. Ukladalo riaditeľovi polepšovne zákonnú povinnosť pomáhať prepustenému
mladistvému pri skorom a riadnom umiestnení na slobode. Nie vždy sa to však riaditeľovi podarilo, a ak bol prepustený
mladistvý ohrozený, že sa dostane pod zlý vplyv, mohol riaditeľ ústavu po dohode s dozornou radou rozhodnúť
o ponechaní mladistvého v polepšovni. Doba, po ktorú mohol mladistvý ostať v polepšovni, bola zákonom stanovená, a to
najdlhšie na 14 dní. Cieľom teda bola snaha o čo najrýchlejšie začlenenie prepusteného do spoločnosti a o osvojenie si
pracovných návykov, aby si mohol po prepustení založiť rodinu a starať sa o ňu. Zákon teda vychádzal z poznania, že
prvé hodiny sú pre prepusteného, ale aj pre jeho rodinu mimoriadne dôležité.21
4

ZÁVER
Recepčnou normou č. 11/1918 Zb. z. a n. bol pre československý právny poriadok všeobecne prijatý princíp
kontinuity.22 V jednotlivých častiach štátu boli ponechané dovtedajšie právne normy, čo navodilo právny dualizmus, preto
dochádza vo všetkých odvetviach práva k pokusom o unifikáciu. Takýmto, i keď len čiastočným pokusom o unifikáciu, bol
i zákon č. 48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad mládežou.
Zákon o trestnom súdnictve nad mládežou upravoval problematiku mládeže komplexne a systematicky, a to v 72
paragrafoch, rozdelených do troch hláv. Išlo o nadčasový právny predpis, ktorý sa v týchto ustanoveniach neobmedzoval
len na hmotnoprávnu či procesnoprávnu oblasť právnych vzťahov, ale veľký dôraz kládol aj na postpenitenciárnu
starostlivosť. Išlo o právny predpis, ktorý venoval osobitnú pozornosť ochranným opatreniam. Azda najpokrokovejšou
myšlienkou zákona bolo zdôraznenie individuálneho výchovného a preventívneho pôsobenia namiesto trestnej represie.23
Trestať až v nevyhnutných prípadoch a súčasne trestom vychovávať.
Zákon zaviedol nové pojmy ako mladistvý (rozumela sa ním osoba od 14 do 18 rokov) a nedospelý (rozumela sa
osoba od 12 do 14 rokov). Nedospelé osoby neboli trestne zodpovedné za svoje činy. Výnimku tvorili trestné činy, za ktoré
bol stanovený trest smrti. V takomto prípade musel súd nariadiť buď ochranné alebo liečebné opatrenie. Trestné činy
spáchané mladistvými sa nazývali previnie.
Ustanovenia týkajúce sa väzby dopĺňali u mladistvých komplexné riešenie tejto problematiky. Podrobne bol
upravený výkon trestu, dozor nad jeho priebehom, kárne tresty či podmienky podmienečného prepustenia. Právnej úprave
mladistvých, trestania mladistvých a konania proti mladistvým bola zákonom prispôsobená organizácia osobitného
súdnictva nad mládežou, ktorá zohrávala dôležitú úlohu pri individuálnom riešení jednotlivých prípadov.
V čase prijatia bol zákon č. 48/1931 Sb. považovaný za veľmi pokrokový, dosahoval vysokú odbornú úroveň.
V celom zákone je viditeľný výchovný princíp tvoriaci základnú myšlienku zákona. Ďalší vývoj na našom území, najmä
udalosti v roku 1938 a následné vypuknutie 2. Svetovej vojny, však nedovolil, aby bola problematika trestného konania
nad mládežou ďalej rozvíjaná a zdokonaľovaná. Zákon bol zrušený v roku 1950. Pre oblasť trestného práva to znamenalo
upravenie problematiky mládeže do všeobecných trestnoprávnych predpisov.

19 Napr. už uvedené ustanovenie podľa, ktorého počas hlavného konania malo byť zabezpečené, aby sa mladistvý nestretol s
previnilcami staršími ako 18 rokov, zistenie pomerov mladistvého, či možnosť samostatného konania pre spoluobvineného staršieho ako
18 rokov.
20 PRIKRYL,O. 2005. Mladiství v trestnom práve. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 18 s. ISBN 80-7160-207-8.
21 Tamže, 19 s.
22 VOJÁČEK,L.-SCHELLE,K. 2007. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., 2007. 267 s. ISBN
978087071434.
23 PRIKRYL,O. 2005. Mladiství v trestnom práve. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 10 s. ISBN 80-7160-207-8.
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INŠTITÚT AMNESTIE V PRÁVNOM PORIADKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Eva Vranková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V príspevku autorka analyzuje inštitút amnestie z hľadiska jeho teoretického vymedzenia, foriem apodstatných
rozdielov medzi amnestiou a milosťou. Podrobne sa zaoberá ústavnou a právnou úpravou tohto inštitútu v právnom
poriadku Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venuje dôvodom a účelu amnestie aaktuálnej otázke zrušenia
rozhodnutia oudelení amnestie. V záverečnej časti príspevku autorka uvádza problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s
praktickou realizáciou amnestií v Slovenskej republikea podáva návrhy de lege ferenda.
Kľúčové slová:amnestia, milosť, abolícia, agraciácia, rehabilitácia, Ústavný súd Slovenskej republiky
Abstract: In this article the author analyzes the institute of amnesty from the viewpoint of its theoretical definition, forms
and the significant differences between amnesty and pardon. The author provides detailed information about current
constitutional and legal regulation of this institute in the legal order of the Slovak Republic. Special attention is paid to the
reasons and purpose of amnesty and the actual issue concerning cancellation of an act of amnesty. In concluding part of
this article the author indicates problems, which arise in connection with practical realization of amnesties in the Slovak
Republic and submits proposals de lege ferenda.
Key words: amnesty, pardon, abolition, remission, rehabilitation, Constitutional Court of the Slovak Republic
1

ÚVOD
„Moc odpúšťať, ak sa používa múdro, môže mať neobyčajne blahodarný vplyv.“ (Ch. Montesquieu)
Právo udeľovať amnestiu oddávna patrí k tradičným prerogatívam hlavy štátu a je zrejme tak staré ako právny
poriadok samotný. Jeho historické prežívanie má filozofické korene v uznávaní skutočnosti, že tak, ako nie je dokonalý
človek, nie je dokonalý ani právny poriadok, ktorý tvorí.
Na opodstatnenosť existencie amnestie v právnom poriadku štátu sú rôzne a často protikladné názory a
hodnotenia. Krajnými mantinelmi širokého spektra názorov sú zatracovanie, prísne odmietanie tohto inštitútu a na druhej
strane vyzdvihovanie amnestie ako vyrovnávajúcej brzdy moci výkonnej voči súdnej.
V ústavnom poriadku Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu sa amnestia akceptuje ako
nevyhnutný nástroj na vyrovnávanie napätí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého právneho štátu. Rešpektuje sa, že
ich zdrojom je vzájomný vzťah medzi jeho dvomi súčasťami - princípom rovnosti (ktorý kladie dôraz na rovnaké
uplatňovanie právnych noriem voči všetkým) a princípom spravodlivosti (ktorý za určitých podmienok pripúšťa určitú mieru
individualizovaného prístupu).
2

POJEM AMNESTIA
„Amnestia (z lat. amnēstia1= zhovievavosť, prepáčenie) je normatívny právny akt2, ktorým hlava štátu alebo iný
najvyšší štátny orgán odpúšťa právoplatne uložený trest, nariaďuje nezačínať alebo zastaviť trestné stíhanie páchateľov
trestných činov alebo odstraňuje následky trestu.“3
„Amnestia je právny inštitút, ktorý oprávňuje hlavu štátu rozhodovať oodpustení či zmiernení trestu, alebo jeho
následkov u všeobecne určeného okruhu osôb vyhovujúcich podmienkam stanoveným v amnestijnom rozhodnutí.“4
„Amnestia je v podstate právo štátu vzdať sa trestu, úplne alebo čiastočne. Z uvedeného vyplýva, že amnestia na
prvý pohľad síce budí dojem, že ide o inštitút práva, v skutočnosti je to inštitút spoločenskej etiky, ktorý sa iba
prostriedkami práva vykonáva.“5
Amnestia sa spravidla udeľuje pri významných štátnych príležitostiach(nástup novej hlavy štátu do funkcie alebo
môže slúžiť k ukľudneniu pomerov obyvateľstva po mimoriadnych udalostiach, napr. vprípade vojny či hospodárskej
krízy)a má demonštrovať dobrú vôľu a zhovievavosť. Je adresovaná širšiemu, individuálne neurčenému okruhu
odsúdených (má teda hromadnú povahu), ktorých okruh vymedzí prezident vo svojej amnestii, a to podľa druhu trestných
činov (napr. iba na prečiny), výšky adruhu trestov (napr. tresty odňatia slobody do troch rokov) a pod. Niektoré skupiny
páchateľov môžu byť zdobrodenia amnestie vylúčené (napr. recidivisti).
Z gr. amnēstia = zabudnutie.
Na rozdiel od zákonov však neupravuje budúce konanie subjektov, ale zrušuje zákonom predvídané dôsledky už vykonaných skutkov.
3 CHOVANEC, J. - PALÚŠ, I.: Lexikón ústavného práva. Bratislava: Procom, 2004, s. 14.
4 KLÍMA, K. a kol.: Encyklopedie ústavního práva. Praha: ASPI, 2007, s. 10.
5 CUPER, J.: Zabudnúť, odpustiť. In: Hospodárske noviny, 29.9.2006, dostupné na: <http://hn.hnonline.sk/2-19407870-k10000_detail1c>.
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Na udelenie amnestie neexistuje právny nárok, ani nepatrí k základným právam alebo slobodám občanov.
Prezident teda nie je povinný amnestiu udeliť. Všetky úvahy o vhodnosti, primeranosti, osobnom rozsahu amnestie
spadajú do rozhodovacej fázy, výsledkom ktorej je,
že prezident amnestiu udelí alebo neudelí. Rozhodnutie
o amnestii je konečné, t.j. nie je proti nemu možné uplatniť žiaden opravný prostriedok.
2.1

Formy amnestie
Podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavy SR“): „Prezident odpúšťa a zmierňuje
tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.“
Podľa ústavnej úpravy platnej do 30.6.20016mohol prezident Slovenskej republiky udeliť amnestiu v troch
formách:
a) vo forme abolície (abolícia je príkaz hlavy štátu orgánom činným v trestnom konaní, aby sa pre určitý čin
trestné konanie nezačínalo, prípadne ak sa už začalo, aby sa v ňom nepokračovalo),
b) vo forme agraciácie (agraciácia je príkaz hlavy štátu príslušnému súdu, aby odpustil alebo zmiernil právoplatne
uložený trest),
c) vo forme rehabilitácie (rehabilitácia je príkaz hlavy štátu zahladiť odsúdenie).7
Ad a) Pri abolícii z ústavnoprávneho hľadiska dochádza kporušeniu princípu deľby moci, keďže ide de facto, ale i
de iure o absolútny zásah prezidenta(ako orgánu výkonnej moci) dosféry súdnej moci, resp. do činnosti orgánov činných
vtrestnom konaní. Dôsledkom abolície je totiž skutočnosť, že súdna moc stráca oprávnenie uplatniť svoju súdnu
právomoc a orgány činné v trestnom konaní (vyšetrovateľ, prokurátor) nemôžu pokračovať vo svojej činnosti, ktorá
smerujek odhaleniu páchateľa trestného činu. Páchateľ trestného činu tak zostáva nielen nepotrestaný, ale verejnosť
zároveň stráca možnosť dozvedieť sa, kto spáchal trestný čin. Právo abolíciesa ukázalo ako potencionálne politicky
zneužiteľné, a preto ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. bolazrušená právomoc prezidenta udeľovať amnestiu formou
abolície a bol zrušený aj prechod právomoci prezidenta udeľovať amnestiu (amilosť)na predsedu vlády,ak nie je prezident
zvolený alebo ak sa funkcia prezidenta uvoľní a ešte nie je zvolený nový prezident, alebo ak bol zvolený nový prezident,
ale ešte nezložil sľub, alebo ak prezident nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody.
Ad b), c) V súčasnosti amnestiu vo veciach trestných činov udeľuje prezident SR formou agraciácie a
rehabilitácie. Pri agraciácii a rehabilitácii orgány činné v trestnom konaní majú možnosť uplatniť svoje kompetencie a súdy
môžu rozhodnúť o vine a treste. Páchateľ trestného činu je teda známy.Agraciáciou môže prezident odpustiť páchateľovi
celý trest uložený právoplatným rozsudkom alebo jeho časť, alebo odpustiť len niektorý z trestov uložených popri sebe
jedným rozhodnutím alebo postupne, alebo zmeniť (zmierniť) páchateľovi celý uložený trest, alebo len niektorý z trestov
uložených popri sebe jedným rozhodnutím alebo postupne, na miernejší druh trestu.8 Účelom inštitútu zahladenia
odsúdeniaje umožniť páchateľovi odstrániť nepriaznivé dôsledky jeho odsúdenia (ktoré je zapísané v registri trestov),
pretrvávajúce aj po výkone alebo po premlčaní uloženého trestu, ktoré by mohli sťažovať jeho uplatnenie v spoločenskosociálnom a pracovnom prostredí. Treba uviesť, že ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol
odsúdený9.10
2.2

Rozdiel medzi amnestiou a milosťou
V právnom aj spoločenskom vedomí v Slovenskej republike sa amnestia často stotožňuje s milosťou. Medzi
oboma právnymi inštitútmi však možno viesť dostatočne zreteľnú deliacu čiaru.
Prvý rozdiel je daný Ústavou SR. Do prijatia ústavného zákona č. 9/1999 Z.z. bolo možné jednoznačne
konštatovať, že udelenie amnestie patrí kvýlučným osobným oprávneniam hlavy štátu. Vzhľadom k značnému dopadu
rozhodnutí o amnestii na právny poriadok a právne vedomie bol čl. 102 Ústavy SR doplnený o ods. 2, z ktorého vyplýva,
že rozhodnutie prezidenta, ktorým udeľuje amnestiu, „je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo
ním poverený minister11; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky“. Ide o tzv.
inštitút kontrasignácie, ktorý možno vnímať ako záruku proti zneužitiu právomoci prezidenta udeliť amnestiu. V spojení
s uvedenými ústavnými normami možno odvodiť, že predseda vlády podpisom podľa čl. 102 ods. 2 prejavuje svoj súhlas s
rozhodnutím prezidenta. Preto predseda vlády nemá ústavnú povinnosť podpísať rozhodnutie, ktoré svojou povahou
predstavuje uplatnenie pôsobnosti prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j). Predseda vlády má právo úvahy, či
rozhodnutie prezidenta podpíše a tým mu prizná platnosť, alebo či rozhodnutie bez podpisu vráti prezidentovi. Ústava SR
6 Pôvodný čl. 102 písm. i) Ústavy SR znel: „Prezident udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje,
aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo, a zahládza tresty.”
7 Jednotlivé formy sa v amnestijných rozhodnutiach spravidla kombinujú.
8 Bližšie pozri § 89 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
9 Bližšie pozri § 92 a 93 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
10 V súvislosti s formami amnestie treba spomenúť aj čl. 119 písm. l) v spojení s čl. 121 Ústavy SR, podľa ktorého „vláda má právo
udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov“. Pretože priestupky
sú formou menej závažnej trestnej činnosti, rozhodovanie o
amnestii za priestupky nepodlieha pôsobnosti prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ale zveruje sa do osobitnej rozhodovacej
pôsobnosti vlády SR. Pozri tiež § 20 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11 Možno predpokladať, že predseda vlády SR, pokiaľ sa nerozhodne sám spolupodpisovať rozhodnutia prezidenta o amnestii, poverí
kontrasignáciou týchto rozhodnutí ministra spravodlivosti.
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neustanovuje lehotu, v ktorej sa predseda vlády má rozhodnúť, či rozhodnutie prezidenta spolupodpíše. Neexistencia
lehoty má za následok, že má konať bez odkladu.12 Kontrasignácia rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie predsedom
vlády, resp. ministrom je podmienkou jeho platnosti. Rozhodnutie o udelení amnestie nevyvoláva teda priamy právny
účinok. Keďže vláda je zodpovedná parlamentu, je požiadavka kontrasignácie rozhodnutia prezidenta o amnestii prvkom
posilňujúcim parlamentnú formu vlády v Slovenskej republike.13Naproti tomu na platnosť rozhodnutia o udelení milosti
prezidentom Slovenskej republiky sa kontrasignácia predsedom vlády alebo ním povereným ministrom nevyžaduje. Ak
prezident milosť udelí, jeho rozhodnutie bez ďalšieho vyvoláva právny účinok.
Ďalším znakom rozlišujúcim amnestiu od milosti je spôsob ich udelenia. Rozhodnutie o amnestii je všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktorý sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,14 a zároveň je prameňom
trestného práva. Na druhej strane rozhodnutie o udelení milosti je individuálnym aktom aplikácie práva a v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky sa neuverejňuje.
Ďalšie rozdiely možno odvodiť porovnaním účelu amnestie a milosti. Amnestia sa udeľuje na skutok určitého
typu, teda na trestný čin. Prvotný právny význam nemá počet osôb, ktorým sa poskytuje výhoda plynúca z amnestie, ani
ich totožnosť. Na rozdiel od amnestie, milosť sa udeľuje osobe. Nie je podstatný trestný čin, ktorý spáchala.15
3

PRÁVNA ÚPRAVA INŠTITÚTU AMNESTIE V TRESTNOM PORIADKU
Z hľadiska systematického výkladu je potrebné čl. 102 ods. 1 písm. j) zaradiť do dvoch systémov. V prvom rade
je to systém, ktorý tvorí samotná Ústava SR. V druhom rade patrí čl. 102 ods. 1 písm. j) svojimi právnymi účinkami do
systému trestného zákonodarstva. Udelenie milosti a použitie amnestie je upravené vpiatej hlave štvrtej časti zákona č.
301/2005 Z.z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (§ 472 - 476). Podľa § 474 Trestného poriadku:
„Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest, účastná amnestie, urobí súd, ktorý
rozhodol v prvom stupni. Ak je taká osoba v čase rozhodovania vo výkone trestu odňatia slobody, urobí rozhodnutie súd, v
ktorého obvode sa trest vykonáva. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.”
Použitie amnestie je teda upravené tak, že splnomocňuje súd, aby rozhodol o použití amnestie na konkrétne
prípady. Právna formulácia „osoba účastná amnestie” znamená, či všeobecnosť subjektu a predmetu sa týka konkrétneho
prípadu. O účasti odsúdeného na amnestii rozhoduje príslušný súd z úradnej povinnosti - ex offo, a to podľa podmienok
amnestie uverejnených v Zbierke zákonov SR. Rozhodnutie súdu (vo forme uznesenia) má deklaratórny charakter deklaruje existenciu a právne účinky rozhodnutia prezidenta o amnestii.16
Na tomto mieste ešte treba poznamenať, že na realizáciu amnestií prezidenta republiky nemá Trestný poriadok
špeciálne ustanovenia. Jej realizáciu usmerňujú osobitné smernice Ministerstva spravodlivosti SR vydané ad hoc.
4

DÔVODY A ÚČEL AMNESTIE
Pre udelenie amnestie zhľadiska historického i vlastnej povahy tohto ústavného inštitútu existujú predovšetkým
dva okruhy dôvodov:
a) politické dôvody a
b) nedostatky trestnoprávneho systému.
Ad a) Trestné právo bolo už od počiatku štátu vždy spojené s politickou mocou. Jednou z jeho hlavných funkcií
bolo vyradenie politických odporcov z verejného života. Z politickej povahy trestného práva vyplýva, že pri zmene
politických pomerov bolo obvyklé použitie mimoriadnych prostriedkov, ktoré sanovali následky spôsobené bývalým
politickým režimom jeho odporcom. K týmto účelom boli a sú používané amnestie. Slúžia k očisteniu a navráteniu
niektorých kategórií odsúdených osôb do verejného života.
Ad b) Trestné právo ako systém, ktorého účelom je do značnej miery udržiavať „status quo“ v spoločnosti, je
svojou povahou konzervatívne a jeho uplatňovanie v spoločnosti je často rigídne
a trpí značnou zotrvačnosťou. Preto
vždy po určitom období naráža naskutočnosť, že život spoločnosti sa výrazne zmenil a k určitým jeho javom je nutné
pristupovať úplne novým spôsobom. Tu môže slúžiť amnestia ako podnet k redefinícii prostriedkov a cieľov trestného
práva v zmenených podmienkach.17
Pokus vymedziť účel amnestie možno postrehnúť v procese aplikácie ústavného práva v Slovenskej republike.
Na obhajobu rozhodnutia o amnestii č. 375/1998 Z.z. predseda vlády SR v konaní pred Ústavným súdom SR uviedol:
„V prípade udeľovania amnestie sa vždy rešpektovala zásada, že prezident ju udeľuje pri osobitných a zreteľa hodných
príležitostiach. Možno jednoznačne konštatovať, že do marca 1998 bolo ústavnou tradíciou na území Slovenskej
republiky, že amnestiu udeľoval prezident pri príležitostiach, ktoré boli pre spoločnosť v konkrétnom čase mimoriadne
významné (napr. 12. apríla 1993 prezident Slovenskej republiky pri príležitosti svojho zvolenia do funkcie, 27. októbra

DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: Komentár. 2. preprac. a rozšír. vyd. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 800.
I.: Novelizované právomoci prezidenta Slovenskej republiky. In: Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 101.
14 § 1 ods. 2 písm. b) zák. č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení.
15 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: Komentár. 2. preprac. a rozšír. vyd. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 775.
16 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok s komentárom. Žilina: Eurokódex, 2006, s. 571-572.
17 Bližšie pozri MUSIL, J. - KRATOCHVÍL, V. - ŠÁMAL, P. a kol.: Kurs trestního práva: Trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2007, s. 1027 a nasl.
12
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1988 prezident ČSSR pri príležitosti 70. výročia vzniku Československa a 20. výročia vyhlásenia jeho federatívneho
usporiadania, 8. mája 1985 prezident ČSSR pri príležitosti 40. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja
českého a slovenského ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou a takto by sa dalo pokračovať až do
obdobia prvej Československej republiky).Nie je pritom známy ani jeden prípad z ústavnej histórie, v ktorom by v
demokratickom štáte vláda zastupujúca hlavu štátu vyhlásila amnestiu iba na základe skutočnosti, že na ňu dočasne
prešli jej ústavné kompetencie, ako sa to stalo vprípade prvej amnestie p. Mečiara zo dňa 3. marca 1998 a následne ju
ešte aj v jej aboličných častiach upravovala (dňa 7. júla 1998).“18
„Formálno-právny prístup k tejto otázke môže naznačovať, že prezident je oprávnený využívať amnestiu podľa
ľubovôle. Materiálno-právne a dokonca aj historické nazeranie na obsah tohto inštitútu však vedú jednoznačne
k odlišnému záveru. V súlade s obsahom princípu právneho štátu je totiž požiadavka, aby pri využívaní ústavných
oprávnení prezidenta aj pre neho platili limity a hranice určené samostatnou materiálnou podstatou základných ústavných
princípov.Vtomto chápaní môže preto hlava štátu udeliť amnestiu iba v súlade s obsahom ústavného princípu právneho
štátu a v rozsahu konania, ku ktorému ho zaväzuje aj obsah jeho prezidentského sľubu. Teda iba tak, aby slúžila na
prospech všetkých občanov aspravodlivosti, ktorú vkaždom prípade nemusí poskytovať právny poriadok.“19
„V demokratickom a právnom štáte nie je možné tolerovať stav, keď predstavitelia vládnej moci zneužijú inštitút
amnestie na to, aby vylúčili trestnoprávnu zodpovednosť osôb, ktoré sa podielajú na štátnej moci (zo spáchania trestných
činov, na ktoré sa vzťahovala prvá a druhá amnestia20, sú podozriví bývalý minister vnútra a vysokí funkcionári Slovenskej
informačnej služby), za trestné činy spáchané v súvisloti s výkonom verejnej moci v štáte, ktoré majú celospoločenský
dopad, t.j. v prípade, keď zjednodušene povedané, predstavitelia vládnej moci udelia amnestiu vlastne sami sebe. V
demokratickej spoločnosti totiž konanie verejných činiteľov a predstaviteľov štátnej moci musí podliehať prísnym pravidlám
a kontrole zo strany verejnosti, aby sa zabránilo možnosti zneužívania verejnej moci. Zneužitie inštitútu amnestie na
oslobodenie ztrestného stíhania verejných činiteľov vylučuje ich zodpovednosť za skutky, ktorých sa dopustili počas
výkonu svojej funkcie. Tento postup je preto v priamom rozpore so základnými princípmi demokratického a právneho
štátu.“21
K odpovedi na otázku o účele amnestie sa možno priblížiť cez otázku, či má amnestia slúžiť na neobmedzenú
ochranu páchateľa trestného činu pred trestnou zodpovednosťou, alebo či tento právny inštitút súvisí s kategóriou
spravodlivosti. Má slúžiť na odstránenie nespravodlivosti, ak sa vtrestnom konaní stala, alebo má slúžiť na prevenciu
konfliktov v spoločnosti, ktoré hrozia v prípade vyšetrovania trestného činu?
V našej ústavnoprávnej histórii sa nevytvorila väzba medzi amnestiou a spravodlivosťou. Možno konštatovať, že
amnestia sa udeľovala pri príležitosti štátnych sviatkov, ktoré samy niekedy nemali veľa spoločného s ideálom
spravodlivosti. Napriek nedostatku historickej skúsenosti s hodnotovým obmedzovaním amnestie v právnom štáte by
amnestia mala slúžiť iba na všeobecne rešpektovaný účel.
Účel amnestie nemožno identifikovaťlen správnymi účinkami amnestie, ale ani s historickými tradíciami, za akých
sa amnestia spravidla udeľuje. Účelom amnestie by malo byť oslobodenie od trestnej zodpovednosti alebo zmiernenie
trestnej zodpovednosti zo spoločnosťou uznaných príčin - predovšetkým sociálnych a humánnych. Zdravotný stav (napr.
tehotenstvo, ťažká nevyliečiteľná alebo život ohrozujúca choroba) a vek (napr. ženy staršie ako 60 rokov) sú typickými
príkladmi.22Vzniká tu kombinácia milosti aamnestie, keď v rozhodnutí o amnestii prezident ukladá príslušnému ministrovi,
aby mu na základe individuálneho preskúmania predložilna rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov
uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide
o tehotné ženy, matky či osoby starajúce sa o dieťa (deti) mladšie ako 15 rokov, ďalej o staršie ženy a mužov,
prekračujúcich určitý vekový limit, a napokon o osoby invalidné či trpiace ťažkou chorobou.
5

MOŽNO ROZHODNUTIE O AMNESTII ZMENIŤ ALEBO ZRUŠIŤ?
Rozhodnutie o amnestii by mohlo byť zmenené alebo zrušené najmä vtedy, ak k udeleniu amnestie došlo v
rozpore s jej účelom. V takom prípade možno uvažovať o zneužití právomoci priznanej ústavou. Rozhodnutia predsedu
vlády Slovenskej republiky o amnestii č. 55/1998 Z.z.,
č. 214/1998 Z.z. a č. 375/1998 Z.z. boli príčinou sporu, ktorého
predmetom sa stala možnosť zrušenia už raz udelenej amnestie. Ústavný súd Slovenskej republiky podal v tomto spore
nasledovný výklad čl. 102 ods. 1 písm. i) (písm. j) podľa platného právneho stavu) Ústavy SR:
„Právom prezidenta Slovenskej republiky upraveným článkom 102 ods. 1 písm. i) Ústavy SR je udeliť amnestiu
niektorou z foriem, ktoré sú v tomto článku uvedené.

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republikyz 28. júna 1999, sp. zn. I. ÚS 30/99, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky pod č. 182/1999, Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1999, Košice:Ústavný súd Slovenskej
republiky,2000, s. 509.
19 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 30/99, s. 511-512.
20 Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 oamnestii č. 55/1998 Z.z. a rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej
republiky zo 7. júla 1998 o amnestii č. 214/1998 Z.z.
21 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 30/99, s. 513.
22 DRGONEC, J. - KVASNIČKOVÁ, J.: Mutácie ústavnosti: Vybrané ústavné inštitúty na Slovensku a vo svete. Bratislava: Inštitút pre
verejné otázky, 2000, s. 86-87.
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Súčasťou tohto práva však nie je aj oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky akýmkoľvek spôsobom meniť
rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“23
Právomoc prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods.1 písm. i) Ústavy SR môže byť predmetom úvah z
hľadiska zrušiteľnosti rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie v troch typoch situácií:
a) hlava štátu mení vlastné rozhodnutie o udelení amnestie,
b) hlava štátu mení rozhodnutie predchádzajúceho prezidenta o udelení amnestie,
c) hlava štátu mení rozhodnutie parlamentu (vlády) o udelení amnestie, ktorý pred jej zvolením zastupoval hlavu
štátu.
Ak a priori neodmietneme možnosť, že rozhodnutie oamnestii je zrušiteľné, potom sa nevyhnutne treba zaoberať
otázkou kritérií, ktoré by zmenu, resp. zrušenie rozhodnutia o udelení amnestie odôvodnili.
Verejný záujem na zrušení rozhodnutia o amnestii predstavuje nevyhnutné kritérium, ktoré sa musí preukázať
ako predpoklad zrušenia amnestie. Požiadavku verejného záujmu možno odvodiť od princípu právneho štátu
ustanoveného včl. 1 Ústavy SR. Vo verejnom záujme uplatnenie právomoci zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o udelení
amnestie podľa čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy SR prichádza do úvahy vtedy, ak zmenená spoločenská a politická situácia
dovoľuje hodnotiť pôvodné rozhodnutie ako protiústavné, prípadne protizákonné azmenou alebo zrušením rozhodnutia sa
má nastoliť ústavný stav.
Z gramatického výkladu termínu „udeliť“ vyplýva, že termín „udeliť“ znamená poskytnúť bez náhrady, ako dar,
odovzdať do vlastníctva, poskytnúť právo, oprávnenie na používanie, a preto je neprijateľný názor, že by v samotnom
tomto pojme mohlo byť implikované právo vziať udelené späť. Tentovýznam posilňuje slovné spojenie „udeľuje
amnestiu“.24
Podľa výsledkov systematického výkladu je potrebné čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy SR vykladať tak, že právne
účinky amnestie udelenej prezidentom SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy SR sa prejavujú v tých ustanoveniach
Trestného poriadku, ktoré upravujú postup všetkých orgánov, pre ktoré je rozhodnutie prezidenta republiky záväzné.
Trestný poriadok však neobsahuje ustanovenia, ktoré by upravovali postup týchto orgánov po rozhodnutí prezidenta,
ktorým by sa právne účinky predtým udelenej amnestie negovali.25
Argumenty spočívajúce v tvrdení, že i pri zrušení amnestie ostáva stíhaným osobám zachované právo
prezumpcie neviny, právo na to, aby o ich vine alebo nevine rozhodoval nezávislý súd, nie sú náležité. Tieto práva patria k
základným právam a slobodám podľa II. hlavy Ústavy SRa s udeľovaním amnestie nemajú žiaden súvis.
Problematika ochrany nadobudnutých práv má podľa názoru Ústavného súdu SR
v trestnoprávnej
oblasti osobitný charakter a povahu. Odlišuje saod ochrany nadobudnutých práv v civilnoprávnej oblasti bez ohľadu na to,
či ide o právo súkromné alebo právo verejné, pretože nepozná možnosti zásahov do nich odôvodnených a
odôvodniteľných požiadavkami verejného záujmu. Naopak, vo verejnom záujme a v súlade so zásadami právneho štátu je
presné dodržiavanie právnych predpisov všetkými účastníkmi právnych vzťahov.
Ústavný súd SRprostredníctvom výkladu čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy SRzaujal stanovisko, že „žiadne
rozhodnutie, ktorým prezident Slovenskej republiky podľa trestnoprávnych hľadísk zhoršuje postavenie osôb, ktoré
nadobudli udelením amnestie, sa nemôže opierať o oprávnenie vyplývajúce z uvedeného článku Ústavy SR“.26
Rozhodnutie o udelení amnestie jeteda v súlade s platnou ústavnou úpravou nezrušiteľné27, t.z. že dňom jeho
úradnej publikácie v Zbierke zákonov SR sa stáva záväznýmanemožno ho zužovať, rozširovať, akýmkoľvek iným
spôsobom zmeniť či zrušiť. Kľúčovou otázkou zostáva, ktorý štátny orgán by bol oprávnený zrušiťrozhodnutie o udelení
amnestie. Touto právomocou nedisponuje ani prezident, Ústavný súd SR a ani Národná rada SR.
Otáznym tiež zostáva spôsob, akým by bolo možné zrušiť rozhodnutie o amnestii. V súčasnostije aktuálnou
témou prijatie ústavného zákona, ktorý by zrušil rozhodnutie o udelení amnestie. Avšak prijatím takéhoto zákona by došlo
k paradoxnej situácii, pretože ústavný zákon by sa dostal do rozporu s Ústavou SR a s inými ústavnými zákonmi. Takýto
ústavný zákon by bol retroaktívny, v rozpore s princípom právnej istoty a závažným problémom by bolo porušenie princípu
deľby moci medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Došlo by k narušeniu rovnováhy medzi jednotlivými zložkami
štátnej moci, kde zákonodarná moc by sa stala dominantnou zložkou štátnej moci.
6

ÚVAHY DE LEGE FERENDA
Z hľadiska právnej úpravy amnestie de lege ferenda by bola podľa môjho názoru efektívnym riešením priama
novela Ústavy SR obsahujúca taxatívny výpočetnaj závažnejších trestných činov uvedených vTrestnom zákone(úkladná
vražda, zavlečenie do cudziny, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny, zneužívanie právomoci
verejného činiteľa, trestné činy korupcie, trestné činy proti mieru aľudskosti a ďalšie trestné činy, ktoré majú významný

Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 30/99, s. 500.
Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 30/99, s. 518.
25 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 30/99, s. 524.
26 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 30/99, s. 527.
27Podľa rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva spätné zrušenie amnestií „nie je vo všeobecnosti prípustné, pretože sú uverejnené
v Zbierke zákonov. Ich zrušenie by bolo v rozpore s princípom právnej istoty a princípom, ktorý zakazuje retroaktivitu v trestnom práve“.
Bližšie pozri Case of Lexa v. Slovakia (Application no. 54334/00).
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spoločenský dopad a pri ktorých existuje osobitná možnosť zneužitia práva udeliť amnestiu), ktoré by boli vylúčené
z práva prezidenta udeliť amnestiu, aby sa tak zabránilo rozhodnutiam, ktoré sú nespravodlivé a len ťažko obhájiteľné
pred verejnou mienkou doma i v zahraničí.
Takisto by sa mali zdôvodňovať rozhodnutia prezidenta oamnestii. V jednotlivých rozhodnutiach o amnestii sú
okolnosti, na základe ktorých sa amnestie udeľujú, veľmi všeobecné, napr. príležitosť zvolenia za prezidenta. Z Ústavy SR
ani zo žiadneho zákona nevyplývajú náležitosti, ktoré by malo rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie
obsahovať.28Neuvádzajú sa tiež konkrétne okolnosti u osôb, ktoré boli účastné amnestie.Z hľadiska právnej istoty by bolo
potrebné zapracovať do Trestného poriadkuustanovenia týkajúce sa realizácie rozhodnutia prezidenta SR o amnestii v
praxi.
Prikláňam sa k názoru J. Drgonca, že by bolo účelné odlíšiť ústavné inštitúty amnestie a milosti primerane ich
právnej podstate a podľa toho zveriť rozhodovanie o amnestii a milosti dvom štátnym orgánom. Keďže prijímanie zákonov
prináleží Národnej rade SR, aj udeľovanie amnestií rozhodnutiami so silou zákona by sa malo zveriť do pôsobnosti
Národnej rady SR. Tradičné právo hlavy štátu udeliť milosť by sa ponechalo v pôsobnosti prezidenta SR.29
Príspevok by som chcela ukončiť slovami L. Marečkovej: „Inštitút milosti (amnestie) v súčasnom systéme trestnej
spravodlivosti musí mať svoje miesto. Tak, ako musí mať odpustenie, súcit a nádej svoje miesto v našich životoch - pokiaľ
nechceme prestať byť ľuďmi.“
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PROBLÉMY LEGISLATÍVNEHO PROCESU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Kamil Baraník
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Témou príspevku je porušovanie procedurálnych pravidiel na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Autor
stručne opisuje charakteristické črty etatistickej tvorby práva a následne upriamuje svoj pohľad na najzávažnejšie
porušenia procedurálneho prerokovania zákonov na pôde parlamentu. V druhej časti sa príspevok zaoberá problematikou
postoja Ústavného súdu SR (ako garanta ochrany ústavnosti) k načrtnutým problémom. V závere autor navrhuje možné
riešenia, ktoré by mali napomôcť k zlepšovaniu legislatívneho procesu.
Kľúčové slová: Problémy legislatívneho procesu, porušovanie legislatívnych pravidiel, rozhodovacia činnosť Ústavného
súdu Slovenskej republiky.
Abstract: Central topic of this article is violation of the procedural rules on the soil of the National Council of the Slovak
Republic. Author briefly describes characteristic features of etatistic lawmaking and subsequently focuses on the most
important violations of procedural approval of acts on the soil of the parliament. In the second part, the article focuses on
opinion of the Constitutional Court of the Slovak republic (as the guardian of constitutionality) to mentioned problems. In
conclusion author proposes possible solutions, which should help to improve the legislative process.
Key words: Problems of the legislative procedure, violation of legislative rules, decision-making of the Constitutional
Court of the Slovak Republic.
1

ÚVOD
Keďže problematika problémov legislatívneho procesu v SR je priveľmi rozsiahla, aby mohla byť komplexne
v tomto článku rozobraná, rozhodol som sa zamerať na parciálny problém – predovšetkým na procedurálne nedostatky
prerokovania návrhov zákonov na pôde parlamentu a názory Ústavného súdu SR na problematiku rešpektovania pravidiel
zákonodarného procesu.
Problematika tvorby práva spadá na pomedzie štátneho (ústavného) práva a teórie práva. Budovanie právneho
poriadku prostredníctvom formalizovaného procesu špecializovanými orgánmi predstavuje základnú východiskovú tézu
etatistickej tvorby práva – právneho poriadku budovaného zhora.
Všeobecne známym a akceptovaným faktom je skutočnosť, že súčasný stav legislatívneho procesu u nás trpí
viacerými závažnými nedostatkami, ktoré následne vyúsťujú do kvality právneho poriadku.
Už samotná spomínaná etatistická koncepcia, zhora budovaných právnych normatív, vedie k snahám
o takpovediac „umelé“ vytváranie pravidiel a ich následné aplikovanie do spoločenských vzťahov so sebou prináša
množstvo problémov. Nie vždy sa pri ňom reálne posudzuje skutočný stav a potreby spoločnosti.
Na rozdiel od nám známej etatistickej (legislatívej) metódy sa v societatívnej metóde tvorby práva, právo skôr
nachádza ako nariadzuje a vzniká fakticky „vydestilovaním“ z príslušných spoločenských vzťahov. Riešenie sa v
rozhodovaní „nevymýšľa“ podľa ľubovôle, či nepodmieneným spôsobom.1 Abstraktné pravidlo sa získava paradoxne
z kauzistického rozhodnutia, ktoré sa potom následne aplikuje na obdobné prípady.2
Tento spôsob sa javí ako omnoho prirodzenejší. Pri normotvornom spôsobe na pôde parlamentu vznikajú
v mnohých prípadoch rozporuplné riešenia, ktoré niekedy smerujú takpovediac „proti srsti“ bežného života spoločnosti.
Dnešným najzásadnejším a najčastejšie pertraktovaným problémom legislatívneho procesu je kvantitatívna
explózia prijímaných všeobecne záväzných právnych predpisov, nazývaná tiež ako hypertrofia, prípadne legislatívna
smršť. Ďalšími závažnými problémami, ktoré sú s hypertrofiou previazané sú rozpornosť a nestabilita právneho poriadku,
keďže pri nadmernej produkcii právnych predpisov sa nedá zabezpečiť stabilita a ani ustriehnuť bezrozpornosť právneho
poriadku.
Politická vôľa ovládajúca prakticky neobmedzene akékoľvek rozhodovanie, nedocenenie odbornosti a
prílišné preceňovanie politickej lojality, boj o voliča, snaha o presadenie vlastných záujmov – to všetko sú faktory, ktoré pri
rokovaní o návrhoch zákonov smerujú v neprospech celého systému a skresľujú kvalitu celého právneho poriadku.
2

PORUŠOVANIE LEGISLATÍVNEJ DISCIPLÍNY NA PÔDE NÁRODNEJ RADY SR
Na pôde Národnej rady SR (ďalej len ako „NR SR“) je porušovanie legislatívnych pravidiel veľmi častým javom
a akákoľvek koncepcia „súladnosti a bezrozpornosti“ ide vo vzťahu k politickým záujmom bokom.

LEONI, B. Právo a svoboda, s.159-160.
FRONĚK, M.: Legislativa ve světle nemožnosti ekonomické kelkulace za socializmu: Příspevěk Bruna Leoniho k právní vědě. In: Tvorba
práva v České republice po vstupu do Evropské unie, s. 72.
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Pri tomto by bolo vhodné poukázať na najčastejšie neduhy prerokovávania návrhov zákona v NR SR:
1.
Fundamentálna zmena návrhu zákona ako podmienka jeho posunu do ďalšieho čítania v NR SR.
Prvotvorba návrhov zákonov by sa mala sústreďovať do orgánov, ktoré sú na to najlepšie vybavené odborne a personálne
– teda na ministerstvá a nie na pôdu NR SR. Správny legislatívny proces má podobu pyramídy so širokou základňou
a úzkym koncom. Teda dobré zázemie pre vypracovanie a následne už len citlivé dolaďovanie v neskorších štádiách.
Pri poslaneckých zásahoch do návrhu sa však zväčša nedbá na podstatu a zmysel predkladaného zákona
a nezohľadňuje sa ani proces, ktorým návrh prešiel v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde sa obrúsil do podoby
súladnej s právnym poriadkom. Snaha o správny procesný postup poslancov nezaujíma.
Schvaľovanie návrhov zákonov niekedy nápadne pripomína odplatnú činnosť, kedy sa predkladateľ zaväzuje
„pomôcť“ v budúcnosti tým, ktorých hlasy na schválenie vlastného návrhu potrebuje, prípadne si poslanci vymôžu „na
mieru šité“ upravenie podávaného návrhu. Predmetným konaním sa sledujú individuálne záujmy samotných poslancov
alebo dokonca lobistických skupín, ktoré môžu relatívne efektívne ovplyvňovať právnu úpravu v oblastiach vlastného
záujmu. Teórie o spomínanom „vydestilovaní“ záväzných pravidiel z konkrétnych spoločenských vzťahov sú tak potláčané
individuálnou ľubovôľou. A dobro väčšiny je odsunuté záujmom jednotlivcov.
Pri podávaní pozmeňovacích návrhov sa zároveň hlasujúci poslanci zásadnejšie „neobťažujú“ skúmaním ich
dopadu na právny poriadok ako celok a pri samotnom hlasovaní sa už len riadia vyjednaným smerovaním prsta
spoločného spravodajcu.
A predkladateľ je rád, že návrh vôbec prešiel. Avšak kompromisné úpravy dotýkajúce sa jadra takéhoto návrhu a
ich následné dopady na príslušné spoločenské vzťahy sa zväčša postarajú o nevyhnutnosť ďalších noviel, a tak priamo
podmieňujú potrebu ďalšej právnej úpravy.
2.
Vo fáze prípravy materiálu alebo aj neskôr v NR SR sa občas hrubo porušia pravidlá tvorby zákonov
a návrhy sa doplnia tzv. „prílepkami“.
Ide o vecne nesúvisiace návrhy zákonov alebo ich noviel, ktoré sa takpovediac umelo „prilepia“ k pôvodnému
návrhu – priamo pri vytvorení materiálu sa formuluje povinnosť pre legislatívneho pracovníka „zapracovať“ ich do návrhu
alebo sa „prílepky“ aplikujú neskôr prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu poslancov v NR SR. Ide o jav, ktorý vo svojej
podstate odporuje legislatívnym pravidlám vlády a aj legislatívnym pravidlám tvorby zákonov, ktoré možnosť viacerých
priamych novelizácií v jednom návrhu síce nevylučujú, avšak považujú to za výnimočnú situáciu, kedy musia ďalšie
novelizované právne predpisy obsahovo a vecne súvisieť s predkladaným návrhov.
Prílepky škodia súladnosti právneho poriadku, keďže do neho môžu nepozorovane a účelovo zaviesť rozpornú
úpravu, ktorá by v samostatnej podobe nebola parlamentom priechodná.
3.
Poslanecké návrhy zákonov snažiace sa obísť povinné fázy legislatívneho procesu, najmä medzirezortné
pripomienkové konanie alebo prerokovanie v Legislatívnej rade vlády – poslanci NR SR pod rúškom uplatnenia svojho
ústavou garantovaného práva zákonodarnej iniciatívy, podsúvajú NR SR na schválenie skryté návrhy ministerstiev
a záujmových skupín. Takéto návrhy by totiž zrejme neprešli rokovaním vlády avšak je možné ich elegantne „pretlačiť“
parlamentom prostredníctvom poslaneckých návrhov.
4. Zneužívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania v snahe o obídenie niektorých kontrolných
mechanizmov a urýchlenia legislatívneho procesu.
§ 89 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, v odseku 1
umožňuje „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti
alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom
legislatívnom konaní o návrhu zákona“.
V mnohých prípadoch, kedy sa tento postup využil, sa však nepreukázalo splnenie podmienky na jeho
uplatnenie. Ako ďalší z výnimočných inštitútov v legislatívnom procese by mal slúžiť len na ojedinelé preklenutie možných
závažných dopadov na spoločnosť.
V nadväznosti na toto tvrdenie si stačí pozrieť štatistické ukazovatele počtu zákonov prijatých v skrátenom
legislatívnom konaní, za posledný jeden a pol roka v IV. volebnom období, kedy takto prijaté návrhy zákonov
predstavovali až 20% z celkového počtu prijatých zákonov. Rovnaký „štandard“ platil v priemere aj pre celé III. volebné
obdobie. Je však dôvodné pochybovať, že pri prijímaní pätiny zákonov boli vždy splnené obligatórne podmienky
vymenované v predmetnom § 89 ods. 1.
5.
Pri menovaní problémov legislatívneho procesu na pôde Národnej rady SR nemožno nespomenúť ani
známu a nanešťastie úspešnú snahu poslancov NR SR o obídenie rozhodnutia Ústavného súdu SR.
Ústavný súd SR nálezom vo veci sp. zn. PL. ÚS 6/04 z 19. októbra 2005 na návrh generálneho prokurátora
rozhodol o tom, že ustanovenie § 30 ods. 4 až 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o a zmene
a doplnení niektorých zákonov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 ústavy. Podľa názoru
Ústavného súdu SR išlo o porušenie princípu deľby moci, keďže Národná rada SR ako orgán s ústavou presne
vymedzenou kompetenciou si mimo rámca čl. 86 ústavy zriadila vlastný správny orgán.
NR SR však po vyhlásení nálezu „nepodľahla panike, zachovala duchaprítomnosť“ a schválila poslanecký návrh
ústavného zákona č. 256/2004 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie
rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
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Vtip bol v tom, že tento ústavný zákon je nielen koncepčne, ale aj formuláciami prakticky totožný s Ústavným
súdom SR zrušenými ustanoveniami zmieneného zákona č. 215/2004 Z. z. A keďže v zmysle čl. 125 ústavy nemá
Ústavný súd SR kompetenciu preskúmavať súlad ústavných zákonov s ústavou, ústavný zákon nemal byť kým
preskúmaný, prípadne zrušený.
Presvedčiť sme sa tak mohli o reálnosti teoretickej formulácie akademika JUDr. Jána Drgonca, DrSc., ktorá
hovorí o tom, že Ústavný súd by nemal možnosť zrušiť ústavný zákon, aj napriek skutočnosti, že by bol v jasnom rozpore
s ústavou.
Kto by však bol kedy povedal, že niečo také sa stane aj v praxi. NR SR by mala aspoň formálne chrániť ústavu
a princípy, na ktorých je ústava budovaná. Namiesto toho nás poslanci presvedčili o pravdivosti výroku, že „kde je vôľa,
tam je aj cesta“. Vytvoril sa tým však nebezpečný precedens neakceptovania názoru Ústavného súdu SR poslancami NR
SR, ktorý môže byť v budúcnosti opätovne zneužitý.
3

ÚSTAVNÝ SÚD SR A JEHO VZŤAH K PORUŠOVANIU PROCEDURÁLNYCH PRAVIDIEL
Ústavný súd SR vo svojich rozhodnutiach opakovane potvrdil3, že NR SR musí pri výkone svojich právomocí
rešpektovať príkazy ústavných noriem a riadiť sa nimi rovnako ako ostatné orgány verejnej moci – v zmysle čl. 2 ods. 2
ústavy. To znamená vždy, a teda aj pri vykonávaní zákonodarnej činnosti má rešpektovať procedurálny postup a jeho
vymedzenie. Ďalej v náleze sp. zn. PL. ÚS 15/1998 (Nález z 11. marca 1999) konštatoval: „Jednou z nevyhnutných
súčastí obsahu princípu právneho štátu je požiadavka právnej istoty. S uplatňovaním tohto princípu sa spája nielen
požiadavka po všeobecnej platnosti, trvácnosti, stabilite, racionalite a spravodlivom obsahu právnych noriem a ich
dostupnosti občanom (publikovateľnosti), no rovnako aj požiadavka predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci
(právna istota), ktorej základom je jednoznačný jazyk a zrozumiteľnosť právnych noriem.“
Parlament a jeho členovia sa však veľmi často stavajú do pozície neobmedzených suverénov, ktorým je zverená
moc prijať návrh zákona v akejkoľvek oblasti a akýmkoľvek spôsobom. Takáto koncepcia by pri nedodržaní procesných
pravidiel alebo prijatí ústavného zákona odporujúcemu ústave mohla mať za následok porušenie princípu právneho štátu.
Veľmi rozporuplne k predchádzajúcej judikatúre, požadujúcej dodržiavanie procesného postupu štátnych
orgánov, v snahe o dodržanie princípu právneho štátu, vyznelo ďalšie rozhodnutie Ústavného súdu SR4, ktorým reagoval
na podanie skupiny 31 poslancov Národnej rady obsahujúce návrh na preskúmanie súladu zákona Národnej rady SR č.
667/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 313/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s radom ustanovení ústavy a procesných postupov týkajúcich sa
prijímania návrhov zákonov.
Názor predkladateľov o potrebe zrušenia zákona, pri ktorom boli evidentné porušenia procedurálnych pravidiel,
Ústavný súd neakceptoval a okrem iného vyjadril: „Poslednou možnosťou na nápravu procedurálnych pochybení
Národnej rady a jej orgánov pri prerokovaní návrhu zákona je podľa názoru ústavného súdu hlasovanie poslancov
o návrhu zákona (najmä podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku). Ak počas tohto hlasovania dôjde k schváleniu návrhu
zákona napriek pretrvávajúcim procedurálnym pochybeniam v predošlých štádiách zákonodarného procesu, treba
vychádzať z toho, že zákon bol riadne schválený. Záverečným hlasovaním poslancov podľa názoru ústavného súdu môže
dôjsť ku konvalidácii takýchto procesných chýb, ak sa v spojitosti s týmto hlasovaním nevyskytnú už ďalšie procesné
postupy, napríklad opakované hlasovanie, napriek tomu, že predošlé hlasovanie bolo v súlade so zákonom o rokovacom
poriadku a opakovanie by malo len odstrániť zjavný omyl alebo vecnú chybu v zákone a podobne.“
V tomto prípade Ústavný súd SR stanovil, že schválením návrhu zákona sa okrem výnimočných postupov, akými
by bolo napr. opakovanie neschváleného návrhu zákona, konvalidujú jeho predchádzajúce nedostatky. Tým by pri
doslovnom výklade fakticky zveril právomoc posudzovania súladnosti akýchkoľvek procedurálnych nedostatkov návrhu
zákona plénu NR SR a jeho záverečnému hlasovaniu o návrhu zákona. NR SR a jej poslanci sa však o samotné
porušenie procedurálnych predpisov mohli významne zaslúžiť.
Ústavný súd ČR vo svojej judikatúre sa prezentoval iným názorom. V Náleze spis. Zn. Pl. ÚS 77/06 publikovaným
pod č. 37/2007 Sb. „odvážne“ zrušil časť zákona práve z dôvodu nedodržania pravidiel tvorby zákonov, čím sa reálne
postavil za ochranu procedurálnych pravidiel. Takáto ochrana dovtedy nebola ani u našich západných susedov formálnym
spôsobom nikde zakotvená, hoci všeobecne sa považovala za správnu.
„V predmetnej veci sa na Ústavný súd obrátila skupina 23 senátorov s návrhom na zrušenie článkov II. a III.
zákona č. 443/2006 Sb., ktorými boli zmenené prechodné ustanovenia zákona č. 319/2001 Sb., ktorý sám novelizoval
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a to takým spôsobom, že rozširoval okruh skrachovaných bánk, ktorých klientom mala
byť preplatená náhrada.“5
Išlo o typický prípad „prílepku“, ktorý porušil pravidlá legislatívneho procesu. Ústavný súd ČR týmto rozhodnutím
vyslovil svoj nesúhlas s konštantným porušovaním procedurálnych pravidiel, ktoré sa môžu dostať až do rozporu so
základnými princípmi, na ktorých je budovaná ústava, a tým aj do sféry protiústavnosti. Jednoznačne tak poukázal na
Napr. PL. ÚS 38/95, Nález z 3. apríla 1996; PL. ÚS 19/98, Nález z 15. októbra 1998; PL. ÚS 15/1998, nález z 11. marca 1998.
Sp. zn. PL. ÚS 48/03. Uznesenie z 11. decembra 2003, s.10.
5 KUDRNA, J.: Racionální zákonodarce jako předpoklad existence právního státu. In: Tvorba práva v České republice po vstupu do
Evropské unie, s. 159.
3
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existenciu záväzných pravidiel legislatívneho procesu a mantinelov ústavnej povahy, ktoré sú nevyhnutne potrebné a ich
dodržiavanie je cestou ústavného súdnictva legitímne chránené.
Pravidlami legislatívneho procesu a ich záväznosťou sa nedávno zaoberal aj Ústavný súd SR v náleze sp. zn.
PL. ÚS 126/07 z 2. júla 2008. V podaní sa navrhovatelia domáhali okrem iného aj zrušenia napádaných častí zákonov,
keďže boli podľa nich nesprávne označené a boli chybne zaradené do prechodných ustanovení, teda v rozpore
s legislatívnymi pravidlami. Podľa názoru Ústavného súdu SR však nešlo o tak závažné porušenie, na základe ktorého by
bolo možné predmetné ustanovenia za nesúladné s čl. 1 ods. 1 ústavy a teda v rozpore s princípom právnej istoty.
V náleze Ústavný súd SR vyslovil že „aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú
záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry
právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť
nášho právneho poriadku. Porušenie týchto pravidiel neznamená nesúlad právneho predpisu s Ústavou Slovenskej
republiky, hoci môže byť hodnotené ako nedostatok právnej úpravy.“
Ústavný súd SR vyslovil legislatívnym pravidlám tvorby právnych predpisov určitú hodnotovú, nie však všeobecnú
záväznosť. To možno považovať za krok späť, predovšetkým pri porovnaní s výstražne zdvihnutým prstom, ktorý Ústavný
súd ČR namieril voči porušovateľom legislatívnych pravidiel a dal tak najavo, že ich pošliapavanie nemieni v budúcnosti
tolerovať.
Ešte na obranu nášho Ústavného súdu SR treba pripomenúť, že neriešil tak závažné porušenia pravidiel ako
jeho český náprotivok. Avšak kriticky možno zhodnotiť skutočnosť, že pro futuro smerom k závažnejším porušeniam
legislatívnych pravidiel neformuloval Ústavný súd SR predmetný nález omnoho prísnejšie a nevytýčil určité limity voči jeho
potenciálnym porušiteľom. Naproti tomu sa obmedzil len na konštatovanie, že predmetné porušenie nie je natoľko
závažné, aby spôsobilo nesúlad zákonných ustanovení s ústavou.
Alebo snáď Ústavný súd SR považoval za podstatnú skutočnosť, že legislatívna procedúra u nás je na tom
omnoho lepšie ako napríklad tá v Českej republike a nie je potrebné držať pri schvaľovaní návrhov zákonov poslancov „na
uzde“?
4

ÚVAHY O MOŽNÝCH RIEŠENIACH
Pri úvahách o možných nápravách legislatívneho postupu, by bolo vhodné poznamenať, že zákon by mal byť
prijímaný na pôde NR SR predovšetkým ako kompromis, pod ktorým nemožno mať na mysli prípady už skôr spomenuté,
teda kompromisy poslancov vládnej väčšiny, vytvorené vzájomne vymožiteľnými ústupkami, ktoré budú aktívne
legitimovaní solidárni poslanci vymáhať pri najbližšom možnom prípade od tých, ktorí sú legitimovaní pasívne.
Na mysli možno mať kompromis, ktorý bude rešpektovaný celým alebo aspoň väčšinou politického spektra
a každý návrh nebude prijímaný ako vynútená vôľa vládnej väčšiny, s ktorým už z princípu opozícia nesúhlasí. Ide možno
o utopickú predstavu, ktorá nemôže byť, z pohľadu objektívneho pozorovateľa, fakticky dosiahnutá, avšak pripomenúť sa
žiada množstvo oblastí, ktoré nie sú až tak politicky významné a ktorých zásadné riešenie by malo pozitívny dopad na
celú spoločnosť. Záujem na takomto riešení by mal byť cieľom všetkých – jedná sa napríklad o oblasť zdravotníctva, vedy,
školstva.
Čiastkové snahy o riešenia v týchto prioritných oblastiach obľúbeným štýlom pokus – omyl neprinášajú
požadované úspechy. Pri striedaní vlád sa striedajú aj prostriedky na dosiahnutie spoločného cieľa. Vízia, ktorá by bola
všeobecne akceptovaná, bez ohľadu na politickú príslušnosť, je v týchto oblastiach kľúčová. Bez dlhodobého zámeru sa
hľadá nový spôsob riešenia s príchodom každého nového ministra.
Okrem toho by mala činnosť Ústavného súdu SR v príslušnom rozhodnutí potvrdiť záväznosť procedurálnych
pravidiel, nielen v hodnotovej, ale aj v právnej rovine. Ich úloha je z hľadiska budúceho zlepšovania celkovej právnej
úpravy nevyhnutná.6

6 V súvislosti so záväznosťou pravidiel legislatívneho procesu je potrebné spomenúť aj nedávny Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL.
ÚS 29/05 z 3. septembra 2008 o Nesúlade zákona č. 335/2008 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku s Ústavou SR. V tomto náleze bola
okrem iného riešená aj problematika nerešpektovania pravidiel legislatívneho procesu a neústavnosti zákona ako celku.
Ústavný súd SR sa stotožnil s tvrdením navrhovateľov, podľa ktorých pri schvaľovaní zákona o preukazovaní pôvodu majetku došlo k
závažnému porušeniu zákona o rokovacom poriadku NR SR a zdôraznil, „že nerešpektovanie zákonom ustanovených pravidiel
legislatívneho procesu môže mať v konkrétnom prípade v konečnom dôsledku nielen nezanedbateľný vplyv na celkovú kvalitu
schváleného zákona, ale môže sa stať aj dôvodom, ktorý spôsobí neústavnosť zákona ako celku“.
V tomto prípade ale Ústavný súd SR nepovažoval za potrebné vyjadriť sa k skutočnosti (vzhľadom na materiálne dôvody neústavnosti
zákona o preukazovaní pôvodu majetku ako celku), či zistené porušenia zákona o rokovacom poriadku pri schvaľovaní napadnutého
zákona nadobudli takú intenzitu, aby na ich základe bolo možné vysloviť nesúlad predmetného zákona s čl. 1 ods. 1 prvou vetou ústavy.

Tento nález je možné, z hľadiska „donútenia“ NR SR postupovať v súlade s procedurálnymi pravidlami, hodnotiť veľmi pozitívne. Avšak
ani takto vyslovená proklamácia procedurálnych pravidiel neodpovedá jednoznačne na otázku, či by bol Ústavný súd SR, pri prekročení
únosných hraníc skutočne ochotný, z dôvodu porušenia procedurálnych pravidiel (ako primárneho dôvodu), zákon (alebo aspoň jeho
časť) zrušiť, tak ako to urobil napríklad Ústavný súd v Českej republike.
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Na pochopenie celkovej motoriky legislatívneho procesu je potrebné poznať množstvo premenných veličín a
pôsobenie nemála odstredivých a dostredivých síl, ktorých účinky sa nedajú dopredu celkom jasne predpokladať. Tie tak
v konečnom dôsledku môžu posunúť návrh zákona celkom iným smerom, aký pôvodne jeho tvorca zamýšľal.
Teda aj ten najlepšie vypracovaný materiál cestou „zákonodarným strojom“ (procedúrou na pôde NR SR) môže
nakoniec skončiť ako nesúrodá zmes, ktorá nielenže nenaplní svoj pôvodný zámer, ale aj škodí právnemu poriadku
a spôsobuje jeho ďalšie problémy, čo je skutočnosť, nad ktorou by sa mali mnohí zainteresovaní vážne zamyslieť.
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POSLEDNÁ PRIAMA NOVELIZÁCIA ÚSTAVY SR
Monika Smoleňová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá doplnením ústavného textu a analyzuje dôvod poslednej priamej novelizácie Ústavy SR,
ktorým bol nález Ústavného súdu SR o nesúlade celého zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku
s Ústavou SR. Priama novelizácia ústavy zaviedla do právneho poriadku Slovenskej republiky nový spôsob zásahu do
vlastníckeho práva. Predmetom práce je retroaktívne pôsobenie právneho predpisu na vykonanie novelizovaného článku
20 Ústavy SR, odlíšenie pravej a nepravej retroaktivity a podmienky prípustnosti retroaktívneho právneho predpisu
v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: priama novelizácia ústavy, pravá retroaktivita, nepravá retroaktivita, intertemporálne ustanovenia.
Abstract: This article concerns the change and complementation of the constitutional text. It analyzes the cause of the
last direct amendment of the Constitution of the Slovak republic being the finding of the Constitutional Court of the Slovak
republic of the law number 335/2005 Z. z. dissonance concerning demonstration of the property background with the
Constitution of Slovak republic. Direct amendment of the Constitution adopted new concept of interference with property
rights into Slovak legal system. The subject of work is retroactive effect of enactment for executing amended article 20 of
the Slovak Constitution, differentiation of true and false retroaction, and conditions of acceptability of retroactive enactment
in legal order of the Slovak republic.
Key words: direct amendment of the Constitution, true retroaction, false retroaction, intertemporal provisions.
1

ÚVOD
K menšine štátov, ktoré majú polylegálnu ústavu je potrebné zaradiť aj Slovenskú republiku, v ktorej je ústava
v materiálnom zmysle v zásade premietnutá do ústavy vo formálnom zmysle (rozumej súboru ústavných predpisov), ale
ústavná matéria je popri Ústave SR upravená aj v ďalších ústavných zákonoch.1
Podľa medzinárodnej komparatívnej štúdie uskutočnenej v 70. rokoch bolo v roku 1974 zo 142 ústav asi 95%
monolegálnych.2
Slovenská republika vznikla 1. januára 1993 v dôsledku zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Podľa
čl. 1. ods. 2 ústavného zákona č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky: „Nástupníckymi
štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú Česká republika a Slovenská republika.” Ústavu Slovenskej republiky
schválila Slovenská národná rada roku 1992 počas existencie federácie. „V čase schválenia ústavy, ale aj neskôr, sa
vyvolávalo vo verejnej mienke zdanie, že prijatím vlastnej ústavy roku 1992 Slovensko konalo úžasne odvážne, alebo že sa
dopustilo svätokrádeže. Ani jedno nie je pravda. Schválenie Ústavy Slovenskej republiky bolo uplatnením ustanovenia čl.
142 ods.2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, podľa ktorého: „Spolu s prijatím Ústavy
Československej socialistickej republiky príjmu obidve republiky vlastné ústavy. Ústavu Slovenskej republiky neprijal
parlament novovzniknutého štátu. Ústava Slovenskej republiky bola vyhlásená 1. septembra 1992 v Zbierke zákonov
Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Ústava SR z tohto hľadiska predstavuje ojedinelý právny dokument, ktorý bol
vyhlásený v publikačnej zbierke iného štátu. Tento stav trval takmer desaťročie, lebo v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky boli uverejnené novelizácie ústavy, ale nie jej základný text. Zmena nastala až 13. apríla 2001, keď v čiastke 56
pod č. 135/2001 Z. z. bolo uverejnené úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Úradne publikované úplné
znenie Ústavy Slovenskej republiky vyjadruje stav po prvých troch novelizáciách a nezodpovedá skutočnému pôvodnému
zneniu Ústavy SR. Ústava SR nemala formálne označenie „ústavný zákon" a v Zbierke zákonov Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky bola publikovaná 1. 9. 1992 s označením „Ústava Slovenskej republiky."3
Polylegálnosť Ústavy SR je daná skutočnosťou, že obsah právnej matérie je premietnutý ako v samotnej ústave,
tak aj v ústavných zákonoch. Podľa L. Orosza je správnejší pojem ústavný systém SR ako Ústava SR.
Ústava SR je považovaná v právnom poriadku SR za zákon najvyššej právnej sily napriek skutočnosti, že samotná
ústava to explicitne neformuluje. Vzťah ústavy a ústavných zákonov možno vymedziť iba na základe výkladu ústavy. Pri
analýze textu Ústavy SR o vzťahu ústavy a ústavných zákonov možno dospieť k záveru, že ústava aj ústavné zákony majú
rovnakú právnu silu a nie sú vertikálne hierarchicky usporiadané.

OROSZ, L.: K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky. Justičná revue 57, 2005, č.3, s.323-341.
van MAASEVEN,H.: - van der TANG,G.: Written constitutions. A computerized comparative study. New York 1978, s. 85.
3 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky - Komentár. Šamorín 2007, s. 11.
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„Ústavné zákony predstavujú prostriedok zmeny a doplnenia ústavy, pričom z hľadiska platnosti a aplikovateľnosti
právnej normy, z hľadiska právnej sily, nie je rozdiel, či je určitá právna norma začlenená ústavným zákonom priamo do
textu ústavy alebo zostáva súčasťou samostatne stojaceho ústavného zákona.”4
2
POSLEDNÁ, DEVIATA PRIAMA NOVELIZÁCIA ÚSTAVY SR
Ústava SR na rozdiel od Ústavy ČR nebola prijatá ako ústavný zákon a nemá ani ustanovenie, akú formu má mať
zmena, doplnenie, po prípade derogácia ústavy. Prvá priama novela ústavy sa realizovala formou ústavného zákona.
Akceptácia takejto formy zaviedla ústavnú prax aj pri ďalších novelizáciách ústavy.
Dôvodom pre prijatie priamej novelizácie Ústavy SR, bol nález Ústavného súdu SR o nesúlade zákona č.
335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 20 ods. 1 až 4 Ústavy Slovenskej
republiky.5
Vládny návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku bol schválený dňa 23. júna 2005. Z prítomných 144
poslancov NR SR hlasovalo 142 poslancov. Z toho za, bolo 114 poslancov, proti 3 poslanci a 25 poslancov NR SR sa
zdržalo hlasovania. V zbierke zákonov bol zákon č. 335/2005 Z. z. vyhlásený dňa 27. júla 2005. Účinnosť nadobudol dňa 1.
septembra 2005.
Zákon č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý sa mal vzťahovať na majetok vyšší ako
tisícnásobok minimálnej mzdy, po jeho schválení v roku 2005 napadli dve skupiny poslancov na čele s Jánom Drgoncom
a Katarínou Tóthovou. Už 16. septembra 2005 bol Ústavnému súdu SR doručený návrh skupiny 31 poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky ﴾návrh museli podporiť aj poslanci NR SR, ktorí hlasovali za schválenie návrhu zákona﴿ na
začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) na preskúmanie súladu § 1, §
2, § 3 ods. 2 až 4, § 4 ods. 1, 3 a 4, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a 2, § 8, § 9, § 10 a § 11 zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní
pôvodu majetku (ďalej aj „zákon o preukazovaní pôvodu majetku“ alebo „napadnutý zákon“) s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení s
čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl. 13 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 druhou vetou a ods. 4 a čl. 87 ods. 1
ústavy.
Ústavný súd SR 6. októbra 2005 rozhodol uznesením č. 477/2005 o pozastavení účinnosti zákona č. 335/2005 Z.
z. o preukazovaní pôvodu majetku a zároveň rozhodol o spojení oboch návrhov do jedného konania. Po troch rokoch
Ústavný súd SR dňa 3. septembra 2008 rozhodol nálezom Ústavného súdu SR o nesúlade zákona č. 335/2005 Z. z.
o preukazovaní pôvodu majetku s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 20 ods. 1 až 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Z nálezu Ústavného súdu SR.
„Napadnutý zákon porušuje ústavný princíp právnej istoty, je retroaktívny vo vzťahu k nadobudnutým právam a
pripúšťa nadmerné zasahovanie do práva vlastniť majetok. Zásahy do vlastníckeho práva sú spojené s uložením novej,
nedostatočne identifikovanej povinnosti ad infinitum vedieť preukazovať pôvod majetku, pričom napadnutý zákon podľa
názoru ústavného súdu neprimeraným spôsobom presúva dôkazné bremeno z orgánov verejnej moci na fyzické osoby a
právnické osoby a v spojení s tým zavádza nový, ústave neznámy spôsob prepadnutia majetku, ktorého realizácia nie je
transparentná a napokon z jeho ustanovení vôbec nevyplýva. Nerešpektovanie zákonom ustanovených pravidiel
legislatívneho procesu môže mať v konkrétnom prípade nielen nezanedbateľný vplyv na celkovú kvalitu schváleného
zákona, ale môže sa stať aj dôvodom, ktorý spôsobí neústavnosť zákona ako celku.”
Aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu existovala silná politická vôľa aby sa napadnutý zákon presadil a stal sa
súčasťou platného právneho poriadku SR. Po zverejnení rozhodnutia ústavného súdu, sa opäť vynorili názory naznačujúce
(ba aj návrhy požadujúce), aby zákonodarný zbor prijal identický zákon avšak trojpätinovou väčšinou. Odstránila by sa tak
možnosť využitia vyššie spomínaného mechanizmu nápravy, nakoľko Ústavný súd SR nedisponuje právomocou
rozhodovať o súlade ústavného zákona s Ústavou SR. Takéto návrhy považujeme za nesúladné s princípmi
demokratického a právneho štátu, ktoré sú stanovené Ústavou SR. Je potrebné ale dodať, že by to nebolo prvý krát, kedy
by týmto spôsobom došlo k obídeniu nálezu ústavného súdu schválením ústavného zákona.6 ,7
K tejto situácií ale nedošlo. NR SR dňa 4.3. 2010 schválila ústavný zákon č. 100/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ústava SR bola doplnená v čl. 20, nakoľko
práve tento článok bol rozhodnutím ústavného súdu jedným z dôvodov nesúladu napadnutého zákona č. 335/2005 Z. z.
s ústavou.
Doplnenie čl. 20 Ústavy SR priamou novelizáciou:
1. V čl. 20 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva.“.
Táto zmena ústavného textu je podľa nášho názoru nadbytočná. Ústava SR, ani iný právny predpis SR
v súčasnosti, ani v minulosti neposkytoval ochranu majetku, ktorý bol nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom.
Naopak, čl. 20 ods. 1 ústavy explicitne stanovuje: Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov

HERC, T.: Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. Právny obzor, 92, 2009 č.5, s.410 – 426.
PL. ÚS 29/05 - 161. Nález z 3. septembra 2008. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2008.
6 Pozri VOZÁR, J.: Súd locuta causa finita (niekoľko poznámok k prijatiu ústavného zákona č. 254/2006 Z. z., Právny obzor č. 3/2006, s.
239-243.
7 Pozri HERC, T.: Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. Právny obzor, 92, 2009 č.5, s. 410 – 426.
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má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Podľa výkladu ústavného súdu „ článkom 20 ods.1 ústavy sa vlastníkovi priznáva
len ochrana majetku, ktorý nadobudol v súlade s platným právnym poriadkom.”8
Právny poriadok SR obsahuje tradičné právne inštitúty postihujúce subjekty práva, ktoré svoj majetok nenadobudli
v súlade s právnym poriadkom. Trestný zákon umožňuje uložiť trest prepadnutia majetku a trest prepadnutia veci,9 ako aj
nedávno pozmenené ochranné opatrenia, ktoré možno uložiť aj právnickej osobe.10 Občiansky zákonník upravuje inštitút
bezdôvodného obohatenia a sankcie postihujúce predmetný majetok ustanovujú aj daňové zákony.
2. Čl. 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným
spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu,
ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných.“
Priamou novelizáciou ústavy sa dosiahol ústavný rámec pre „iný zásah do vlastníckeho práva” ako je vyvlastnenie,
alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva na základe zákona a za primeranú náhradu.11 Takýto iný zásah je podľa
znenia ústavy možný aj bez náhrady. Ide o reakciu na odôvodnenie navrhovateľov, prečo je odňatie majetku v nesúlade
s ústavou.
Z nálezu ústavného súdu.12
Neposkytnutie primeranej náhrady za nútené obmedzenie práva vlastniť majetok je podľa navrhovateľov v
nesúlade s čl. 20 ods. 4 ústavy, ktorý určuje, že pri vyvlastnení a pri nútenom obmedzení vlastníckeho práva sa vlastníkovi
musí poskytnúť „primeraná náhrada“. Navrhovatelia tvrdia, že zákonodarca sa pokúsil obísť nesplniteľnosť tejto ústavnej
podmienky pre svoj legislatívny zámer tak, že označil zásah do vlastníckeho práva „odňatie majetku“. Ústava však takýto
právny dôvod a spôsob zásahu do vlastníckeho práva neustanovuje.
Posledná veta novelizovaného čl.20 ods.5 ústavy znie:
Podmienky ustanoví zákon.
Predmetným zákonom je zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý bol schválený, nadobudol
platnosť aj účinnosť spolu s priamou novelou ústavy. Zákon č. 101/2010 Z. z. je v zásade zhodný so zrušeným zákonom č.
335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku. Účelom priamej novelizácie ústavy bola snaha o schválenie zákona, o
ktorom už ústavný súd rozhodol ako o neústavnom. Ústavný súd konštatoval vo svojom rozhodnutí13 nesúlad celého
zákona o preukazovaní pôvodu majetku s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 20 ods. 1 a 4 ústavy, keďže zvyšné
ustanovenia, ktorých ústavnosť nie je spochybniteľná (napr. § 11 ustanovujúci deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona),
by sa po taxatívnom výpočte ustanovení zákona, ktoré sú v rozpore s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 20 ods. 1 a 4
ústavy, vo výroku tohto nálezu stali nepoužiteľnými (obsolétnymi﴿.
Aj napriek priamej novelizácii ústavy sme toho názoru, že zákon, na ktorý odkazuje čl.20 ods.5 Ústavy SR,14 nie je
v súlade s Ústavou SR.
Dôvod nesúladu predmetného zákona vidíme predovšetkým v jeho retroaktivite. Retroaktivitu zákona č.335/2005
Z. z. konštatoval nález ústavného súdu. Zákon č. 101/2005 Z. z. je v zásade zhodný so zákonom č. 335/2005 Z. z.
a neobsahuje intertemporálne ustanovenia ani ustanovenia o retroaktivite.
Retroaktivitu zákona o preverovaní pôvodu majetku napadli aj navrhovatelia nesúladu napadnutého zákona
s Ústavou SR ﴾ďalej aj navrhovatelia﴿, ktorí uviedli. „V okolnostiach prípadu Národná rada Slovenskej republiky schválila
zákon, ktorý nemá intertemporálne ustanovenia. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku neobsahuje právnu normu
zaručujúcu ochranu pred zásahmi verejnej moci do právneho postavenia fyzických osôb zameranú do minulosti. Naopak,
podľa všeobecnej časti dôvodovej správy v parlamentnej tlači č. 1064: „Na zákon sa nevzťahuje zákaz spätnej účinnosti“.
Táto formulácia jednoznačne preukazuje zámer predkladateľov návrhu zákona pri výklade a uplatnení zákona postupovať
bez zreteľa na zákaz retroaktivity, hoci tento je implikovaný v čl. 1 ods. 1 Ústavy a vzťahuje sa na všetky zákony a... ostatné
všeobecné právne predpisy.”
Vláda Slovenskej republiky ako vedľajší účastník konania vo svojom stanovisku konštatuje. „Tvrdenie, že zákon č.
335/2005 Z. z.... pôsobí do minulosti a narúša riadne nadobudnuté práva je mylné. Predmetný zákon neobsahuje
ustanovenia, ktoré by spätne postihli konanie, ktoré bolo v minulosti právne dovolené alebo by zrušili, či inak zasiahli do
práv, ktoré boli v minulosti riadne, t. j. v súlade s právom nadobudnuté... Z povahy zákona č. 335/2005 Z. z., resp. takéhoto
typu právnej úpravy vyplýva, že nie je možné určiť hranicu, dátum, ktorý by bol „počiatočným stavom.“
Navrhovatelia uviedli „zákon sa týka majetku nadobudnutého pred účinnosťou zákona a zákon tomu, proti komu
smeruje konanie o preukazovanie pôvodu majetku ukladá povinnosť vyviniť sa, t. j. povinnosť dokázať, že majetok, ktorý
získal v minulosti a ktorý vlastní - získal legálne“. Podľa navrhovateľov takto konštruovaná úprava povinnosti má v právnom

PL. ÚS 33/95. Nález z 20. Decembra 1995. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1995, s. 141.
Paragrafy 58 a 60,zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
10 Paragrafy 83, 83a, 83b, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
11 Ústava Slovenskej republiky čl.20 ods.4.
12 PL. ÚS 29/05 - 161. Nález z 3. septembra 2008. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2008.
13 PL. ÚS 29/05 - . Nález z 3. Septembra 2008. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2008.
14 Zákon č. 101/2005 Z. z.
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štáte nedovolenú spätnú účinnosť a nezaručuje ústavou požadovanú ochranu pred zásahmi orgánov verejnej moci do
právneho postavenia fyzických a právnických osôb.
Zákonodarca v pôvodnom návrhu napadnutého zákona ustanovoval „rozhodné obdobie“ k preukazovaniu majetku
spätne, k 1. januáru 1990, keď podľa jeho názoru boli prijímané vážne rozhodnutia v privatizácii, či vo verejných súťažiach
a pod., a keď existovali najväčšie možnosti na nezákonné obohacovanie sa. Zákonodarca pôvodne teda tiež uznal, že
„stanovenie tzv. rozhodného obdobia je dôležité aj v záujme právnej istoty“. Na druhej strane vláda ako vedľajší účastník vo
svojom stanovisku uvádza „že nie je možné určiť hranicu, dátum, ktorý by bol „počiatočným stavom“. Pri preukazovaní
príjmov, z ktorých bol nadobudnutý majetok v súčasnosti vo vlastníctve odporcu, resp. pri preukazovaní spôsobu
nadobudnutia týchto príjmov sa musí brať do úvahy obdobie od začiatku ekonomickej aktivity odporcu, od momentu, kedy
začal nadobúdať ekonomické statky a týmto bodom môže v niektorých prípadoch byť aj začiatok života.”
„Zo samotnej povahy práva vyplýva princíp aretroaktivity, čo znamená, že právne normy v zásade pôsobia do budúcnosti.
Iba výnimočne je v normatívnych aktoch výslovne stanovené, že právna norma má spätnú pôsobnosť.”15
Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety ústavy Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.
Ústavný súd vyslovil právny názor „zákaz spätnej účinnosti (zákaz retroaktivity) právnych noriem tvorí ďalšiu integrálnu
súčasť princípu právnej istoty, a možno ho preto považovať aj za definičný znak právneho štátu, ktorý tvorí významnú
demokratickú záruku ochrany práv občanov ”16
Podľa rozhodnutia ústavného súdu.
„Zákaz retroaktivity je založený na zásade, že právna norma nepôsobí spätne, ale pôsobí do budúcnosti. V zmysle
tohto zákazu nikoho nemožno postihnúť (sankcionovať) za také správanie, ktoré v čase, keď sa uskutočnilo, nebolo
sankcionovateľné. Vo verejnom práve v zásade nie sú prípustné ani zákony, ktoré by pôsobili spätne, t. j. ktoré by ukladali
fyzickým osobám alebo právnickým osobám spätne určitú verejnoprávnu povinnosť. Zákonodarca zvolil v danom prípade
osobitný spôsob právnej úpravy, ktorá má podľa jeho tvrdenia súkromnoprávny charakter, za tým účelom, aby sa povahou
právnej úpravy dala odôvodniť prípadná spätná časová pôsobnosť zákona (nepravá retroaktivita). Spätná účinnosť
napadnutého zákona sa viaže na povinnosť každého vedieť preukázať svoje majetkové prírastky, t. j. na povinnosť dokázať
legálnosť nadobudnutia svojho majetku v minulosti (prakticky celého svojho majetku a počas celého života), čo je podľa
názoru ústavného súdu neprimerane zaťažujúci a neodôvodnený zásah. Ústavný súd konštatuje, že zákon o preukazovaní
pôvodu majetku je zákon so spätnou časovou pôsobnosťou (retroaktívny zákon), ktorý by sa mohol stať svojvoľným
nástrojom v rukách orgánov verejnej moci, ktoré sú adresátmi a nositeľmi právomocí vyplývajúcich z tohto zákona. Tento
záver pritom platí nielen pre schválenú podobu tohto zákona, t. j. podobu, v ktorej nie je vymedzené časové obdobie, v
rámci ktorého sú fyzické a právnické osoby povinné preukazovať, že svoj majetok nadobudli z legálnych príjmov, ale platil
by aj pre prípad, ak by zákon vymedzil spätne určité konkrétne obdobie, na ktoré by sa táto preukazovacia povinnosť
vzťahovala (t. j. tak, ako bolo uvedené v pôvodnom návrhu tohto zákona).”17
Ústavný súd s poukazom na svoju doterajšiu judikatúru zdôraznil, že inštitút spätného časového pôsobenia
(retroaktivita) právnych noriem sa uplatňuje ako výnimočné riešenie v mimoriadnych situáciách, v ktorých princíp
všeobecného (verejného) záujmu prevažuje nad princípom právnej istoty fyzických osôb a právnických osôb.18 Podľa
názoru ústavného súdu základným účelom zákona o preukazovaní pôvodu majetku nie je ustanovovať pravidlá správania
pre budúcnosť, ale naopak, pravidlá ustanovené až týmto zákonom zásadne aplikovať na právne vzťahy, ktoré vznikli pred
jeho účinnosťou. V danom prípade zákonodarca pripustil neohraničenú spätnú pôsobnosť zákona, čo je v právnom štáte
nielen v rozpore s princípom právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, ale aj v rozpore s princípom
primeranosti, resp. proporcionality. (k princípu primeranosti podrobnejšie najmä PL. ÚS 3/00).
Pre úplnosť považujeme za potrebné citovať aj odlišné stanovisko sudcu Ladislava Orosza.
K námietke porušenia zákazu retroaktivity
Je nesporné, že napadnutý zákon má retroaktívny charakter, pretože sa týka aj majetku nadobudnutého pred
nadobudnutím jeho účinnosti, keďže ukladá dotknutým osobám povinnosť preukázať, že majetok nadobudnutý v minulosti
získali z legálnych zdrojov, t. j. že vlastnia len majetok nadobudnutý z legálnych príjmov.
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že právna teória i právna prax rozlišuje medzi pravou a nepravou retroaktivitou,
ktorá je aj v súlade s doterajšou judikatúrou ústavného súdu v určitých okolnostiach ústavne akceptovateľná ako prípustný
nástroj na dosiahnutie ustanovených a dostatočne významných cieľov verejnej moci.19 Vo vzťahu k napadnutej právnej
úprave sa žiada poukázať na skutočnosť, že všeobecná povinnosť nadobúdať majetok len legálnym spôsobom a
preukazovať to rôznymi formami (napr. daňové priznanie, majetkové priznanie a pod.) bola a je súčasťou právneho
poriadku každého štátu, vrátane Slovenskej republiky, pričom jej porušenie je sankcionovateľné, t. j. nelegálne
nadobudnutý majetok právny poriadok v zásade nikdy a nikde nechráni. Vychádzajúc aj z uvedeného ide v danom prípade
podľa môjho názoru o nepravú retroaktivitu, čo umocňuje aj skutočnosť, že napadnutý zákon do právnych vzťahov, ktoré
BRÖSTL ,A.-DOBROVIČOVÁ, G.-KANÁRIK, I.: Teória práva. Košice 2007, s.80.
PL. ÚS 16/95. Nález z 24. Mája 1995. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1995, s 49.
17 PL. ÚS 29/05. Nález z 3. Septembra 2008. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2008.
18PL. ÚS 3/00. Nález z 19. júla 1998. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1998, s. 125.
19 pozri najmä právne názory vyjadrené v rozhodnutiach sp. zn. PL. ÚS 37/99, PL. ÚS 38/99, PL. ÚS 3/00, PL. ÚS 28/00, PL. ÚS 6/04,
PL. ÚS 25/05 atď.).
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vznikli pred nadobudnutím jeho účinnosti, priamo nevstupuje, t. j. neruší ich ani nemení. Z hľadiska prípadnej ústavnej
akceptácie tejto nepravej retroaktivity je v danom prípade ale zásadná a nesporne zložitejšia odpoveď na otázku, či nová
právna povinnosť zavádzaná zákonom o preukazovaní pôvodu majetku (povinnosť preukázať legálnosť pôvodu príjmov,
resp. majetku, ktorý bol nadobudnutý v minulosti) znesie test proporcionality.
Nad rámec „ústavnej argumentácie“ sa žiada brať na zreteľ, že ak by podľa napadnutého zákona neboli dotknuté
osoby povinné preukazovať legálnosť nadobúdania majetku aj v minulosti, tak by nebolo možné naplniť jeho účel, keďže
dotknuté osoby by v prípade pochybností o legálnosti nadobudnutia svojho majetku mali k dispozícii jednoduchú možnosť
„vyviniť sa“ odkazom na jeho nadobudnutie v období pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Čo sa týka vymedzenia pojmu, Ústavný súd SR sa hlási k rozlíšeniu retroaktivity na pravú a nepravú, pričom
vychádza z koncepcie Emanuela Tilscha. „Pravé spätné pôsobenie nového zákona je tu vtedy, ak pôsobí aj pre dobu
minulú,... Nepravé spätné pôsobenie nového zákona je tu ak nový zákon nariadi, že má byť použitý aj na staré právne
pomery už založené, ale až od doby, vzniku pôsobnosti nového zákona, alebo od doby ešte neskôr.”20
Podľa nášho názoru, v prípade zákona č. 101/2005 Z. z. ide o pravú retroaktivitu. Predmetný zákon síce
nezasahuje do vzniku právneho vzťahu, ani ho spätne nemení, zasahuje ale do už nadobudnutých práv, ktoré na základe
právneho vzťahu už vznikli a ktoré subjekt práva už v minulosti nadobudol ﴾do práva vlastniť majetok.﴿ Rozdiel medzi
pravou a nepravou retroaktivitou je stanovený dňom vzniku účinnosti lex posterior. Nepravo retroaktívny zákon nezasahuje
do vzniku právneho vzťahu ani do obsahu právneho vzťahu ﴾do práv a povinností ktoré na základe právneho vzťahu už
vznikli a sú ukončené﴿, môže však modifikovať pretrvávajúce práva a povinnosti ale len do budúcna, od vzniku účinnosti
nového zákona. Nová povinnosť (povinnosť preukázať legálnosť pôvodu príjmov, resp. majetku, ktorý bol nadobudnutý v
minulosti﴿ nebola v čase nadobudnutia majetku stanovená. Subjekt práva o nej nevedel a tak sa nemohol na takúto
povinnosť pripraviť.
Je všeobecné známe, že úmyslom zákonodarcov bolo, aby sa zákon vzťahoval aj na majetok nadobudnutý pred
účinnosťou zákona. Ak by sa zákon aplikoval aj na majetok nadobudnutý pred účinnosťou zákona, znamenalo by to, že za
konanie, ktoré bolo uskutočnené pred účinnosťou zákona, by bolo možné uložiť sankciu – prepadnutie majetku, u ktorého
sa nepreukázalo, že bol nadobudnutý z legálnych príjmov – ktorú však v čase uskutočnenia tohto konania nebolo možné za
podmienok stanovených v zákone uložiť.
Ak by sme zákonu č. 101/2010 Z. z. priznali nepravo retroaktívne pôsobenie, znamenalo by to zmarenie účelu
zákona. Povinnosť preukázať pôvod majetku by sa vzťahovala na majetok nadobudnutý v budúcnosti, odo dňa účinnosti
zákona.
3

PODMIENKY PRÍPUSTNOSTI PRAVEJ RETROAKTIVITY
V súvislosti s analýzou princípu retroaktivity je ďalej nutné zaoberať sa otázkou možných výnimiek z neprípustnosti
retroaktivity právnych noriem. Je pritom potrebné rozlišovať posudzovanie neprípustnosti pravej a nepravej retroaktivity.
U retroaktivity pravej platí zásada všeobecnej neprípustnosti, z ktorej existujú prísne obmedzené výnimky
prípustnosti, u retroaktivity nepravej platí opak, teda zásada všeobecnej prípustnosti, z ktorej existujú výnimky jej
neprípustnosti.
Pravú retroaktivitu „lze ospravedlniti nanejvýše tam, kde právní povinnost pro minulost stanovená již dříve alespoň
jako mravní povinnost byla pociťována.“21 V tejto súvislosti bolo o časovej pôsobnosti Štatútu Medzinárodného vojenského
tribunálu v Norimbergu opodstatnene konštatované, že „ak je to spätná platnosť zákona, potom vyhlasujeme, že úplne
zodpovedá vyšším normám spravodlivosti, ktoré stanovili v praxi všetkých civilizovaných krajín určité medze pre spätnú
platnosť zákona“, pričom za kritérium prípustnosti retroaktivity bol považovaný „cit spravodlivosti, ktorý je vlastný tomuto
svetu a ktorý bude pošliapaný, ak zostanú vojnoví zločinci po druhej svetovej vojne bez trestu“.22
Túto situáciu rieši a aj predvída článok 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej len Dohovor), ktorý
v odseku 2 stanovuje, že vylúčenie spätnej účinnosti noriem trestného práva „nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za
konanie alebo opomenutie, ktoré v dobe, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných
civilizovanými národmi. Obdobný názor nachádzame aj v súčasnej právnej teórii: „Obecně platí, že od zásady zákazu
retroaktivity se lze odchýlit zcela výjimečně, a to výslovným pozitivním ustanovením. Jak je patrno z historie, důvodem
k takovým postupům byla situace, kdy by se právní jistota dostala do příkrého rozporu s jistotou sociální a s právním
vědomím, jak tomu bylo v ČSR v případě retribučních dekretů. Zpětnou působnost zákona na občanskoprávní poměry by
bylo možno odůvodnit též veřejným pořádkem (ordre public), především jestliže by byly dotčeny předpisy absolutně
kogentní, jež byly vydány v důsledku určité mezní situace přerodu hodnot ve společnosti.“23
Kritériom prípustnosti výnimiek z princípu zákazu pravej retroaktivity je legislatívna zásada „ochrany oprávněné
důvěry ve stálost právního řádu“.24 O oprávnenej dôvere nemožno uvažovať za predpokladu, keď právny subjekt
s retroaktívnou úpravou musí, resp. musel počítať. Príkladom takej situácie je pôsobenie právnej normy stojacej v príkrom
TILSCH, E.. Občanské právo. Obecná část. Praha 1925, s. 75-78.
PROCHÁZKA, A.: retroaktivita zákonů. Slovník veřejného práva. Brno 1934, s.800.
22 Úvodná reč hlavného žalobcu za Veľkú Britániu Hartleya Shawcrossa. Norimberský proces, Díl 1. Praha 1953, s.206.
23 TICHÝ, L.: K časové působnosti novely občanského zákonníku. Právnik, č. 12, 1984, s. 1104.
24 PROCHÁZKA, A.: Retroaktivita zákonů. Slovník veřejného práva. SV. III, Brno 1934, s. 800.
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rozpore so zásadnými, všeobecne uznanými princípmi humanity a morálky. Ak teda z citu pre spravodlivosť alebo
v zásadách uznávaných civilizovanou spoločnosťou sa konsenzuálne etabloval určitý vzor a spôsob sociálneho myslenia
a konania, ktorému sa z najrôznejších dôvodov, napr. v dôsledku tlaku určitého politického systému nemohlo dostať
normatívneho vyjadrenia, potom právna úprava tohto konania, obsahujúca retroaktivitu, zostáva celkom v súlade
s princípmi právneho a demokratického štátu. Inými slovami, odporovalo by to princípom spravodlivosti, ak by sa v takýchto
prípadoch pravá retroaktivita nedostala k slovu. Toto všetko by však tým výraznejšie malo naznačiť, že pravá retroaktivita
nemá v právnom štáte miesto tam, kde sa predtým skôr mohol zákonodarca „dostať k slovu“, ale viac-menej tak neučinil.25
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v minulosti sa vyskytlo niekoľko výnimiek zo všeobecnej zásady neprípustnosti
pravej retroaktivity. Tieto výnimky sú odôvodnené všeobecnými právnymi princípmi a zásadami, ktoré sú vždy aplikované
na konkrétnu výnimočnú situáciu.
4

ZÁVER
Úmyslom zákonodarcov bolo vysporiadať sa s privatizačnými podvodmi, úplatkárstvom a prebujnením mafie na
Slovensku v deväťdesiatych rokoch. Všeobecne sa argumentovalo tým, že existujúce daňové a trestno-právne predpisy sú
neefektívnym spôsobom ako sa s uvedenými javmi vysporiadať. Účelom priamej novelizácie ústavy bolo ustanoviť
v právnom poriadku SR tzv. „civilnú konfiškáciu”. Inštitút civilnej konfiškácie nie je prítomný vo všetkých právnych úpravách
členských štátov EÚ, no počet týchto členských štátov postupne narastá. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku, na ktorý
odkazuje posledná priama novelizácia ústavy, mal zaviesť tento inštitút do právneho poriadku SR. Na to, aby predmetný
zákon efektívne reguloval právne vzťahy, bolo potrebné doplniť intertemporálne ustanovenia a explicitne ustanoviť pravé
retroaktívne pôsobenie zákona. V právnom poriadku SR neplatí absolútny zákaz pravej retroaktivity.
V danom prípade diskutabilnou ostáva odpoveď na otázku, či nová právna povinnosť zavádzaná zákonom o
preukazovaní pôvodu majetku (povinnosť preukázať legálnosť pôvodu príjmov, resp. majetku, ktorý bol nadobudnutý v
minulosti) znesie test proporcionality.
Zákon o preukazovaní pôvodu majetku v aktuálnej podobe, v ktorom nie je výslovná úprava časovej pôsobnosti
pripúšťa len ústavne konformný výklad. Jedným z prípustných výkladov je možnosť aplikácie zákona len na majetok
nadobudnutý po účinnosti zákona.
Podľa právneho názoru Ústavného súdu SR „pokiaľ právnu normu možno vysvetľovať dvomi spôsobmi, pričom
jeden výklad je v súlade s ústavou a druhý výklad je s ňou v nesúlade, neexistuje ústavný dôvod na zrušenie takej právnej
normy, lebo všetky štátne orgány majú vtedy ústavou určenú povinnosť uplatňovať právnu normu podľa čl. 152 ods.4, teda
v súlade s ústavou.”26 Prednosť pred zrušením zákona má tak použitie výkladu zákona, ktorý je ústavne konformný.
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ŽENY AKO PORUČNÍČKY SVOJICH OSIRELÝCH NEDOSPELÝCH DETÍ
A DOHĽAD NAD GRAVIDNOU VDOVOU V PRÁVNYCH I NEPRÁVNYCH
PRAMEŇOCH RÍMSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA1
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok je syntézou poznatkov o výkone poručníctva ženou v súlade s právnymi i neprávnymi prameňmi
rímskeho práva. Článok ďalej obsahuje i oboznámenie s prétorským ediktom súvisisacim s dohľadom nad gravidnou
vdovou a jej nasciturom- „De inspiciendo ventre custodiendoque partu“
Kľúčové slová: poručník, matka, syn, dcéra, nasciturus, prostatis, epitropos, epakoloutheria, kedemon, calumnia, edikt,
prétor
Abstract: The Paper deals with legal and non-legal Documents about Women as Guardians of their fatherless Children
and includes a description of Praetorian Edict „De inspiciendo ventre custodiendoque partu “.
Key words: Guardian, Mother, Son, Daughter, nasciturus, prostatis, epitropos, epakoloutheria, kedemon, calumnia, Edict,
Praetor
1

ÚVOD
V súvislosti s právnym postavením žien v rímskej spoločnosti a obsahom ich oprávnení či obmedzení v rímskom
súkromnom práve objavujeme poručníctvo vykonávané ženou ako osobitú a delikátnu výnimku. Matky, vykonávajúce
poručníctvo nad svojimi deťmi, či staré matky vykonávajúcim poručníctvo nad deťmi svojich dcér nám ukazujú zaujímavý
pohľad na inštitút poručníctva ako jednu z foriem legálnej moci vykonávanej nad nedospelými i nad ženami sui iuris.
2

MATKY A STARÉ MATKY AKO PORUČNÍČKY
Dôkazy o matkách pôsobiacich ako poručníčky svojich osirelých detí nachádzame v rímskom Egypte i gréckych
mestách Malej Ázie. V oboch oblastiach zmienky siahajú až do roku 142 pred n. l. a odkazujú na matku ako prostatis
(protektor, ochranca), ktorá zrejme vykonávala poručníctvo nad svojimi osirelými synmi.2 V polovici 1. storočia, bol termín
epitropos použitý na opis matky-poručníčky. V žiadosti z polovice 1 storočia pred n. l. za čias helenistických vládcov
Egypta- Cleopatry a Berenike, istá vdova vyhlasuje, že chce byť poručníčkou svojej dcéry, tzv. epitropos anenlogistos,
podľa poslednej vôle svojho manžela. Epitropos anenlogistos znamená poručníctvo bez poručníckeho auditu,
záverečného vyúčtovania, teda poručník, ktorý nemusel predkladať záverečnú účtovnú knihu, keď poručníctvo skončilo.3
Manželská zmluva z roku 127 z mesta Oxyrhynchus spresnila, že ak manžel umrie prvý a sú tu deti z tohto manželstva,
manželka ako najbližšia príbuzná ma byť pravdepodobne aj na základe jeho poslednej vôle menovaná za epitropos zo
strany jeho rodiny. Pokiaľ nemenoval nikoho iného, manželka má byť jedinou epitropos. Nikto ju z poručníctva nemôže
vylúčiť, ani z jeho časti.4 Dve iné manželské zmluvy z rovnakého mesta vraveli, že ak manžel umrie prvý, manželka má
vykonávať spoločné poručníctvo s iným menovaným mužom.5
Samozrejme, nie všetky matky, ktoré pôsobili v postavení poručníčky svojich osirelých detí mali vždy na srdci len
ich dobro. Dôkazom toho je napr. tvrdenie istého mladého muža menom Didymos, ktorý v svojej sťažnosti z egyptského
mesta Oxyrhynchos podanom roku 123 n. l..6 Didymos uviedol v sťažnosti, že jeho matka epitropos ho obrala o jeho
právoplatný majetok a zaplatila mu výživné len za tri mesiace. Ešte predtým, ako táto sťažnosť bola Didymosom (alebo
osobou vystupujúcou v jeho záujme) podaná, boli prijaté opatrenia pre ďalšie ustanovenie jeho poručníka.
Matky pôsobiace v úlohe poručníčky svojich osirelých detí poznáme tiež z gréckych miest východného
Stredomoria. Tri nápisy z Malej Ázie, pochádzajúce z konca 3. a začiatku 2. storočia pred n. l., zachytávajú matku
v postavení epitropoi. Rovnako ako v Egypte je dôsledkom rímskej nadvlády najmenej od konca 1. storočia pred n. l.
alebo začiatku 1. storočia n. l..7

1 Tento článok bol vypracovaný s podporou grantu VEGA - č. 1/1081/11 - „Doktrína prirodzeného práva v teórii a v tvorbe práva, jej vývoj
v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv." (obdobie riešenia: január 2011 - december 2013).
2 P.Med.Bar. publikované v MONTEVECCHI, O.: „Una donna prostatis del figlio minorenne in un papiro del Ila“ Aegyptus 61, 1981, 1998,
s. 273-85.
3 Bližšie pozri WEGENER, E.P.: „Petition Concerning the Dowry of a Widow“, Mnemosyne 13, 1947, s. 302-316.
4 Oxyrhynchské papyrusy (ďalej len P.Oxy.) III.496, riadky 10-13.
5 Manželská zmluva z roku 127: P.Oxy.III.496, riadky 10-13. P.Oxy.III.497, P.Oxy.III.265 (81-95 n.l.).
6 Text použitý z: P.Oxy.VI.898, editovali GRENFELL, B.P.; HUNT, A.S., Londýn, 1908, s. 221-222.
7 BREMEN, R. van: The Limits of Participation: Women and Civic Life in the Greek East in the Hellenistic and Roman Periods.
Amsterdam: J.C. Gieben, 1996, 228-230.
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Ďalší nápis pochádza z Xanthosu v Lycii (na južnom pobreží Turecka) a je známy vďaka synovi pozoruhodnej
matky menom Senbereidase, ktorá (narozdiel od Didymosovej matky Marriny) vykonáva poručníctvo uspokojivým
spôsobom. Syn jej poďakoval súkromným venovaním, ktoré bolo vyryté na architrávu budovy vo svätyni Leto (Letoon)
vedľa ďalšieho nápisu prejavujúceho úctu Senbreidase od občanov Xanthosu. Tretí nápis sa nachádza na podstavci
sochy, ktorý kedysi držal bronzovú sochu Senbreidase, ktorú dali tiež postaviť obyvatelia Xanthosu. Mala pripomínať jej
skromné správanie (sophrosyne) a veľkosť pamiatky na ňu (megalophrosyne). Všetko svedčí o vážnosti v ktorej držala
výkon poručníctva nielen svojho syna, ale i jej pomoc mestu.8 Dátum vytvorenia pamiatok nie je známy, ale podľa
archeologických odhadov pamiatky pochádzajú z konca 1. storočia pred n. l. alebo zo začiatku prvé storočia n. l..
Iný nápis v blízkosti mesta Attaleia, tiež v Lycii, pochádzajúci z čias panovania Domitiana (81-96 n.l.), obsahuje
údaje o Timotheovi, synovi Manneosa, konajúcom prostredníctvom svojej matky- epitropos, menom Killa, dcéry Moosa.
Killa dala zrekonštruovať vežu, ktorá predtým bola postavená Timotheovou babičkou. Je viac ako jasné, že poručníctvo
vykonávané Killou- matkou a bohatou vdovou- nad Timotheom ako maloletým malo dôsledky nielen pre neho a jeho
rodinu, ale i pre ich mesto, spoliehajúce sa na dobrodenia svojich významných občanov, mužov aj žien, ktorí takto
udržiavali občianske a sociálne štruktúry.9
Avšak, odkazy na matky ako epitropoi miznú asi v roku 130 n. l., zrejme v dôsledku vplyvu rímskeho práva.10 V
egyptských papyrusoch sú namiesto toho niektoré ovdovené matky opísané ako "súhlasiace" s poručníctvom svojich detí.
Znamená to zrejme, že skôr než v skutočnosti svoje deti strážili ako poručníčky, dávali súhlas s výkonom poručníctva nad
nimi. Príkladom je žena Aurelia Izidora, ktorej zomrelý manžel Aurelius Hermogenes vyjadril vo svojej poslednej vôli
želanie, aby práve ona bola epakolouthousa.11
Papyrus z mesta Oxyrhynchus pochádzajúci z 3. storočia, obsahujúci zmluvu o predaji stromov akácie, je
dôkazom ako sa „súhlasiaca“ matka spolupodieľala s poručníkom jej osirelého maloletého syna na predaji majetku. Ako
píše Grubbs12, z papyrusu sa dozvedáme, že matka Aurelia Eudaimonis, nazývaná v tomto prípade ako epakolouthetria,
bola spôsobilá konať sama, bez poručníka, na základe ius liberorum. No epakolouthetria nebola len matka, ale i stará
mama, čo zas dokazuje skutočnosť, že rímsky občan v roku 172 n. l. v Arsinoite nome menoval vo svojej poslednej vôli
svojej dcére dvoch epitropoi spolu s jej starou mamou ako epakolouthetria.13
Papyrus datovaný do roku 219 n. l. nám mení pojem epakolouthetria na iný. Podľa neho Aurelius Hierax,
epitropos dvoch osirelých nedospelých, konajúci spolu s matkou detí menom Nicarus, predložil záverečné zúčtovanie
príjmov a výdavkov z fondov pre deti v priebehu predchádzajúceho roka. Slovíčko použité na opis funkcie Nicarus je
nejasné, ale javí sa v papyruse ako parakoloutheria.14
Na konci 3. storočia n. l. znova nachádzame ženy konajúce ako poručníci svojich nedospelých detí, ale tentoraz
sú pomenované ako kedestria. Evidentne ide o ženský ekvivalent pomenovania kedemon, termín používaný v Grécku pre
poručníka spájajúci v sebe funkciu poručníka i opatrovníka.
Zachovala sa i časť petície datovaná na koniec 3. storočia alebo začiatok 4. storočia, ktorá odkazuje na ženu
menom Apollonia, ktorá vykonávala poručníctvo nad deťmi svojej zosnulej sestry spolu s ďalším súrodencom (jeho alebo
jej meno sa nám bohužiaľ nezachovalo).15
Je skutočne zaujímavé, že neexistujú žiadne jasné zmienky o vdovách vykonávajúcich poručníctvo nad svojimi
deťmi v papyrusoch zo 4. storočia n. l., iba ak by prax uznala matky- poručníčky v rímskom práve za Theodósia.
Preukazujú to konania matiek- poručníčiek v neskorom období vývoja rímskeho práva hoci by boli k dispozícii mužské
ekvivalenty na túto funkciu. Beaucamp hovorí, že je to jeden z dôkazov sociálnych a právnych aspektov
osamostatňovania a nezávislosti vdov v neskorom období Rímskeho Egypta, v porovnaní s vydatými ženami, ktorých
manželia prevzali výkon kyrios za ne.16
Ovdovené matky vykonávajúce poručníctvo nad svojimi deťmi už v 3. storočí preskočili vývoj rímskeho práva.
Reskript Alexandra Severa pre Otacilia17 a Diokleciána a Maximiána pre Dionysia18 informuje, že ženy nie sú spôsobilé
vykonávať poručníctvo nad ich deťmi, hoci bolo vykonávané ženami vo východných provinciách ako je Egypt, Lycia
a Pamphylia, kde takéto poručníctvo bolo zvyčajné. V Digestách nachádzame zmienku, že niektorí miestodržitelia si boli
tohto vedomí a dokonca schvaľovali takúto zmenu.19 Je celkom pravdepodobné, hoci nenachádzame právne pramene
BALLAND, A.: Fouilles de Xanthos VII, Inscriptions d´époque imperiále du Létôon. Paris, 1981 s. 250-256
Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) VI.672 (1932).
10 Bližšie pozri: MONTEVECCHI, O.: „Una donna „prostatis“ del figlio minorenne in un papiro del Ila,“ Aegyptus 61, 1981, s.113-115.
11 Bližšie pozri: LEWIS, N.: „Notationes Legentis“ Bulletin of American Society of Papyrologists 30, 1993, s.31-33
12 GRUBBS, J. E.: Women and the law in the Roman Empire. Londýn: Routladge, 2002, s. 256.
13 SB V.7558 alebo FIRA III.30.
14 P.Oxy.LVIII.3921.
15 Viac pozri v BEAUCAMP, J: Le statut de la femmes á Byzance (4e-7e siécle). II. Les pratiques sociales. Paris: De Boccard, 1992,
s.172-179.
16 Bližšie k tomu pozri v BEAUCAMP, J: Le statut de la femmes á Byzance (4e-7e siécle). II. Les pratiques sociales. Paris: De Boccard,
1992, s.179-191.
17 Cod.Just.5,35,1 a 5,31,6.
18 Cod.Just.2,12,18.
19 D.26,2,26.
8
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z Itálie a západných provincií, že vývoj bol podobný ako sme načrtli v mnohých prameňoch pochádzajúcich z východu.
Najmä ovdovelé ženy-matky z vysokej rímskej spoločnosti pravdepodobne konali ako poručníčky svojich detí bez zásahu
zo strany štátnych orgánov. Nakoniec však rímske právo túto prax v provinciách implementovalo a uznalo, no nie do
konca 4. storočia.20
3
DOHĽAD NAD GRAVIDNOU VDOVOU (PRÉTORSKÝ EDIKT „O SKÚMANÍ MATERNICE A DOHĽADE NAD
POTOMSTVOM“)
Ovdovelé ženy v rímskom práve museli dodržiavať tzv. obdobie smútku počas desiatich mesiacov od smrti svojho
manžela, a po uplynutí tohto obdobia sa mohli znovu vydať.21 Dieťa narodené vdove v tomto čase sa považovalo za
splodené jej zomrelým manželom. Koncepcia smútočného obdobia stierala pochybnosti o pôvode dieťaťa a pohrobok mal
právo dediť po svojom otcovi, čo bolo dôležité, pretože všetci museli uznať takéto dieťa ako pravého a legitímneho
potomka svojho otca. Päť titulov v Digestách sa venuje určeniu, či je vdova skutočne tehotná, zabezpečeniu nároku na
dedenie u nenarodeného a zabezpečeniu aby dieťaťu, pred narodením i po narodení, bola daná ochrana a potrestaniu
ženy, ktorá nepravdivo tvrdila, že bola tehotná.22
Časť venovaná prétorskému ediktu De inspiciendo ventre custodiendoque partu- „O skúmaní maternice
a dohľade nad potomstvom“23 stanovuje komplikovaný postup, keď vdova po prehlásení smrti jej manžela preukázala, že
nosí jeho dieťa. Vzhľadom na to, že zosnulý manžel sám nebol schopný uviesť, či uznáva, alebo neuznáva toto dieťa za
svoje, tehotenstvo vdovy muselo byť starostlivo sledované a pôrod musel prebiehať za extrémnych opatrení a musela byť
dodržiavaná vysoká bezpečnosť, aby nemohlo dôjsť k pokusu nahradiť dieťa iným, cudzím.
Právo a zákony o vdovách predpokladali, že ženy môžu tvrdiť, že samé porodili falošné dieťa, a robili to s cieľom
získať majetok svojho zosnulého manžela v mene svojho údajného dieťaťa. Ako napísal Ulpián, vdova mala oznámiť
svoje tehotenstvo tým, ktorí mali „nádej“ na dedičstvo a ak manžel umrel bez závetu, tomu kto mal prvé miesto v dedení
zo zákona.24 V prípade žien, ktorých tehotenstvo bolo napadnuté, narodenie bolo verejnou a riešenou udalosťou.25
Prítomných bolo i viac ako osem ľudí, traja muži, tri ženy a dvaja spoločníci, ktorý vykonávali dohľad nad izbou, kde
prebiehal pôrod a viac ako osemnásť ľudí- desať žien, dve pôrodné asistentky a šesť otrokýň, ktoré mali zabezpečiť
záujmy strán.26
Ako často bola táto procedúra vykonávaná nám nie je známe, no poznáme prípad z 2. storočia n. l., ktorý sa stal
v Egypte a o prípade z Ríma, keď muž tvrdil, že jeho exmanželka je tehotná a požadoval, aby podstúpila rovnakú
skúšku.27
V tejto situácii je potrebné uviesť, že pokiaľ rodina mŕtveho manžela uznala nascitura vdovy, nebolo potrebné
skúmať tehotenstvo a narodenie ani vykonávať nad ním dohľad.
Digestá obsahujú upozornenie, že žena bude postihnutá infámiou v týchto prípadoch: ak žena prišla k majetku
v mene jej nenarodeného dieťaťa, pokiaľ ona tvrdila, že je tehotná28; ak žena nebola tehotná alebo otehotnela s iným
mužom (nie so svojím manželom)29; ak žena oklamala prétora a urobila tak z vlastného rozhodnutia30; ak žena bola
oklamaná vyslovením falošného názoru, že je tehotná, nemôže nadobudnúť vlastníctvo prostredníctvom calumnia31; ak
otec, ktorý kvôli calumnia dovolil dcére, ktorú mal v otcovskej moci aby nadobudla majetok v mene svojich nenarodených
detí32. Calumnia bola výrazom pre podvod uskutočnený právnym úkonom, výkladom právnych noriem alebo prejavom
vôle.33
4

ZÁVER
Vývoj poručníctva, ktoré vykonávala žena poručníčka v provinciách, zrejme najmä kvôli nemožnosti striktnej
aplikácie rímskeho práva, zaznamenal skoršie emancipačné snahy žien a aj ich naplnenie v tejto oblasti ako preukázala
reálna aplikácia noriem rímskeho práva na území Ríma. Striktnosť a konzervatívnosť rímskej spoločnosti stále vytvárala

GRUBBS, J. E. :Women and the law in the Roman Empire. Londýn: Routledge, 2002, s.257.
D.38,16,3,9-11.
22 D.25,4-6 a D.39,9-10.
23 Viac pozri v THOMAS, Y.:“Le ventre, Corps maternel, Droit paternel,“ Le genre humain 14. 1986, s. 211-214.
24 D.25,4,1,14.
25 Viac pozri v GARDNER, J.F.: „A family and an Inheritance: The Problems of the Widow Patronilla,“ Liverpool Classical Monthly 9.9.
1984, s.132-133.
26 HANSON, A. E.: „A Division of Labor: Roles for Men in Greek and Roman Births“ Thamyris 1, 1994, s.176.
27 D.25,4,1.
28 Ulp.D.3,2,15.
29 Paul.D.3,2,16.
30 Ulp.D.3,2,17.
31 Gai.D.3,2,18.
32 Ulp.D.3,2,19.
33 BERGER, A: Encyclopedic dictionary of Roman law, Zväzok 43. s.378.
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bariéru pre fungovanie tohto inštitútu a poručníčkami svojich detí boli skutočne len matky z vysokej spoločenskej
a politickej vrstvy.
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NÁČRT NÁVRHU NOVÉHO LEGISLATÍVNEHO PROCESU V NR SR
JUDr. Boris Balog, PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Abstrakt: Predložený príspevok načrtáva nový legislatívny proces v Národnej rade Slovenskej republiky. Východiskom do
tejto témy sú problémy, či nedostatky súčasného legislatívneho procesu, ktoré znižujú kvalitu prijímaných zákonov.
Cieľom hľadania nového legislatívneho procesu je tieto nedostatky odstrániť alebo aspoň v najvyššej miere potlačiť. Ide
najmä o riešenie predkladania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, skracovania lehôt pri rokovaní o návrhu zákona
a nepriame novelizácie zákonov. Nový legislatívny proces by mal zabezpečiť prerokovanie všetkých pozmeňujúcich
návrhov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a mal by pevne stanoviť lehotu, ktorá by mala uplynúť medzi
jednotlivými čítaniami v rámci rokovania o návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: Národná rada Slovenskej republiky, rokovací poriadok, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, rokovanie
o návrhu zákona.
Abstract: The present contribution outlines the new legislative process in the National Council of the Slovak Republic.
The starting point in this topic are problems or shortcomings of the current legislative process, which reduces the quality of
passing laws. The aim of searching for a new legislative process is to remove these shortcomings, or at least the utmost to
suppress. In particular, it is the solution of the submission of amendments, shortening the time limit for debate on the bill
and indirectly amendments to those laws. New legislative process should provide the debate of all amendments in
committees of the National Council of the Slovak Republic and should fix a time that should elapse between particular
readings in the debate on the bill in the National Council of the Slovak Republic.
Key words: The National Council of the Slovak Republic, the Rules of Procedure, amendments, debate on the bill.
1

ÚVOD
Predložený príspevok nemá len ambíciu poukázať na niektoré nedostatky legislatívneho procesu v Národnej rade
Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), ale jeho hlavnou ambíciou je naznačiť možné riešenia cez zmenu, či
úpravu legislatívneho procesu v národnej rade.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) sa dožíva v tomto roku svojich 15. narodením. Toto
„životné“ jubileum súčasne vytvára priestor pre prehodnotenie tohto zákona s osobitným zameraním na prehodnotenie
jeho desiatej časti, ktorá sa týka rokovania o návrhoch zákonov.
2

NIEKTORÉ NEDOSTATKY LEGISLATÍVNEHO PROCESU V NÁRODNEJ RADE
Ako východisko mojich úvah môžu slúžiť niektoré (tradičné) nedostatky legislatívneho procesu v národnej rade.
Ide najmä o predkladanie vysokého počtu návrhov zákonov, ktorých podstatnú časť tvorili návrhy noviel existujúcich
zákonov, nedostatočné vyhodnotenie, či posúdenie dopadov navrhovanej právnej úpravy vedúce k potrebe ďalšej
novelizácie toho istého zákona bezprostredne po jeho prijatí, a to aj počas legisvakancie a nakoniec klasický problém
s bohatou tvorivou činnosťou poslancov národnej rady vyjadrenou vo forme návrhov na zmenu a doplnenie predloženého
návrhu zákona.
2.1

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Jedným z neodmysliteľných práv poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v procese rokovania o návrhoch
zákonov je aj ich právo na podávanie návrhov, ktorými sa mení alebo dopĺňa text predloženého návrhu zákona.
S uplatňovaním tohto práva (ktorého legitimitu ale nespochybňujem) je ale spojené aj potenciálne riziko vyplývajúce
z obsahu a dosahu takto uskutočňovaných zmien v návrhoch zákonov. Riziko, ktoré je spojené s uplatňovaním tohto
práva je v tom, že takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh v prípade vládneho návrhu zákona nie je predmetom
pripomienkového konania, nie je predmetom posudzovania zo strany Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a vlády
Slovenskej republiky a v prípade návrhu zákona podaného poslancom alebo výborom parlamentu nie je pozmeňujúci
a doplňujúci návrh predmetom zaujatia stanoviska zo strany vlády tak, ako je tomu v prípade samotného návrhu zákona,
ku ktorému je pozmeňujúci návrh podaný. Takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh nie je (spravidla) posudzovaný ani
odbornými útvarmi Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Z rokovacieho poriadku možno vo vzťahu k súčasnej úprave pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uviesť, že
tento podľa § 29 ods. 1 v spojení s § 78 vyžaduje, aby boli vyhotovené písomne, riadne a presne sformulované
a odôvodnené. Ak by sa dodržiaval rokovací poriadok pri rokovaní najmä výborov národnej rady, mohol by sa za
pozmeňujúci návrh teda považovať len dokument, ktorý by bol vyhotovený písomne (pretože praxou vo výboroch národnej
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rady je aj podávanie takýchto návrhov ústne), ďalej by mal byť riadne a presne sformulovaný, za čo by sa mal považovať
len dokument vypracovaný v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov a nakoniec by mal byť odôvodnený. Aj
v tomto prípade by sa malo vyžadovať, aby odôvodnenie neobsahovalo len prepis textu pozmeňujúceho a doplňujúceho
návrhu, ale malo by ho odôvodniť analogicky, ako v prípade dôvodovej správy tak, aby bola zrejmá najmä potreby takejto
navrhovanej zmeny, jej prínos, ale aj jej možné dopady. Náležité a riadne odôvodnenie pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov je dôležité aj s ohľadom na dikciu § 96 ods. 1 rokovacieho poriadku, podľa ktorého písomné odôvodnenie
schválených zmien a doplnkov sa považuje za súčasť návrhu zákona a použije sa pri výklade a uplatňovaní zákona.
Za nežiaduci jav, nekorešpondujúci so zmyslom a zásadami legislatívneho procesu, je nutné označiť situáciu,
keď jedným zákonom sú novelizované zákony vzájomne obsahovo bezprostredne nesúvisiace, k čomu dochádza napr.
z dôvodu urýchlenia legislatívnej procedúry, a to často formou podaných pozmeňujúcich návrhov. Taký postup totiž
nezodpovedá základným princípom právneho štátu, medzi ktoré patrí zásada predvídateľnosti zákona, jeho
zrozumiteľnosť a zásada jeho vnútornej bezrozpornosti. Ak sa totiž jedným zákonom (vo formálnom zmysle) zasahuje do
matérie upravovanej niekoľkými inými zákonmi a tieto zákony spolu nie sú obsahovo a systematicky previazané, vzniká
nezriedka značne neprehľadný právny stav, ktorý princíp predvídateľnosti, zrozumiteľnosti a vnútornej bezrozpornosti
zákona už nerešpektuje.1
Z hľadiska úpravy v rokovacom poriadku je v tejto súvislosti potrebné spomenúť úpravu v § 94 ods. 2 – ide
o zákonné pravidlo, podľa ktorého pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať
návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, len vtedy, ak s tým navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred
hlasovaním. V prvom rade je možné z uvedeného ustanovenia rokovacieho poriadku vyvodiť záver, že tento predpokladá
a v podstate aj umožňuje predkladanie takých návrhov, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, len to viaže na splnenie
podmienky súhlasu navrhovateľa. Navyše táto úprava sa vzťahuje len na návrhy noviel, nie na návrh úplne nových
zákonov. Možno z toho vyvodiť záver, že v prípade návrhov nových zákonov podávanie návrhov, ktoré ich rozširujú nie je
množné vôbec alebo je z toho možné vyvodiť záver, že to je možné bez akéhokoľvek obmedzenia, teda bez obmedzenia
vo forme vyjadrenia súhlasu zo strany navrhovateľa? Prakticky je v tomto prípade potrebné doplniť, že toto ustanovenie
rokovacieho poriadku nie je stále rešpektované, resp. sa naplní formálne, ak ide o situáciu, že sa rozširujúci návrh
predkladá so súhlasom (či priamo z iniciatívy) samotného navrhovateľa.
2.2

Rešpektovanie pravidiel samotnou národnou radou
Ústavný súd Českej republiky uviedol, že „v zákonodarnom procese vystupuje do popredia požiadavka stálosti,
presvedčivosti a nevyhnutnosti právnych aktov, na ktorých právny štát a súvzťažne tiež život občanov v nich spočíva;
takýchto aktov a tiež dosiahnutia potrebnej autority zákonodarných zborov nie je však možné dosiahnuť inak, než
rešpektovaním pravidiel (zásadám legislatívnej činnosti), ktoré si Poslanecká snemovňa ako významný nositeľ
zákonodarnej moci pre túto svoju činnosť zákonom sama stanovila“.2 Uvedené v plnej miere platí aj pre národnú radu a jej
rešpektovanie pravidiel, ktoré si sama stanovila v zákone o rokovacom poriadku. Možno na tomto mieste pripomenúť aj
ďalšiu myšlienku Ústavného súdu Českej republiky, že „ak je zákonodarný proces právnym procesom s formálne presne
vymedzenými pravidlami, na ktorých dodržiavaní je nutné s ohľadom na dôsledky prísne trvať, „je na pováženie, že trvanie
na pravidlách parlamentnej procedúry je zažité ďaleko menej než na rešpektovaní napr. súdnych poriadkov, aj keď
výsledok zákonodarného procesu (zákon) má celospoločensky ďaleko závažnejší dopad než procesné pochybenie pri
vydaní jednotlivého rozsudku“ (Filip, J.: Opakované hlasování sněmovny jako ústavní problém aneb parlamentní většina
nemůže vše, co jí jednací řád výslovne nezakazuje, Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/2001, s. 343)“.3
Vyžadovanie dodržiavania a rešpektovania pravidiel, ktoré si stanovil samotný parlament, v tomto prípade
národná rada, je významné z toho pohľadu, ak tieto pravidlá už v súčasnom znení obsahujú riešenia nežiaducich javov,
a ak ich neobsahujú, ak cesta k ich odstráneniu vedie práve cez stanovenie novým, či doplnenie existujúcich pravidiel.
Stanovenie nových pravidiel pre parlament, či doplnenie a rozšírenie existujúcich by totiž nemalo zmysel, ak by bola
parlamentná prax taká, že by tieto pravidlá v praxi nerešpektovala a obchádzala.
2.3

Nepriame novelizácie
Nepriama novelizácia je charakteristická tým, že sa navrhujú zmeny alebo doplnenia zákona v texte iného zákona
bez toho, aby bolo priamo a výslovne uvedené, že sa tento zákon novelizuje jeho úplnou citáciou vrátane skrátených
citácií jeho doterajších novelizácií.
Problém nepriamych novelizácií, a dôvod ich neprípustnosti, spočíva v tom, že právny poriadok sa nepriamymi
novelami stáva neprehľadný, ale najmä vnútorne nekonzistentný a tým aj potenciálne vnútorne rozporný.
V praxi dochádza často k nepochopeniu podstaty nepriamej novely a jej nesprávnym zamenením s priamou
novelou. Základný znakom nepriamej novely je to, že v súvislosti s úpravou v zákone upravuje aj iné skutočnosti, ktoré sú
predmetom iného zákona. Obsahovo pritom nemusí ísť o nesúvisiacu úpravu, práve naopak, v prípade nepriamych noviel
ide skoro stále o obsahovú a vecnú súvislosť. Dokonca možno povedať, že práve obsahová a vecná súvislosť je dôvodom
Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 21/01.
Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 5/02.
3 Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 77/06.
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vzniku nepriamych novelizácií – navrhovateľ zákona je vedený snahou vyriešiť a upraviť celú problematiku, ktorú zamýšľa
regulovať, na jednom mieste, v jednom zákone. Pritom môže opomenúť skutočnosť, že ním upravovaná problematike nie
je predmetom úpravy iba (toho konkrétneho) jedného právneho predpisu, ale viacerých a pre riadnu a náležitú úpravu je
nevyhnutné formou priamych noviel (ako uvedené v predchádzajúcej kapitole) vstúpiť aj do týchto iných právnych
predpisov. Tieto súvislosti sú potom predmetom ďalších novelizačných článkov zákona.
2.4

Skracovanie lehôt
Posledným nedostatkom legislatívneho procesu, o ktorom je potrebné sa zmieniť je aplikácia/zmena
možnosti/výnimky stanovenej v rokovacom poriadku na všeobecné pravidlo – konkrétne vo vzťahu k rokovaniu o návrhoch
zákonov ide o skracovanie rôznych lehôt. V prvom rade je to lehota podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku. Podľa
uvedeného ustanovenia platí, že ak v druhom čítaní boli na schôdzi národnej rady podané pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy, hlasovanie o týchto návrhoch sa koná najskôr na druhý deň po ich rozdaní. Súčasne ale platí, že národná rada
môže rozhodnúť bez rozpravy o skrátení tejto lehoty na návrh gestorského výboru alebo na návrh spoločného
spravodajcu. Skrátenie tejto lehoty je pri rokovaní národnej rady pravidlom. Tým sa reálne znemožňuje posúdenie
podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Druhá lehota, ktorá sa skracuje je lehota medzi druhým čítaním a tretím
čítaním podľa § 84 ods. 2 rokovacieho poriadku. V tomto prípade platí, že ak boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy, koná sa tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení. Aj tu ale rokovací poriadok
umožňuje skrátenie tejto lehoty národnou radou bez rozpravy na návrh gestorského výboru alebo spoločného
spravodajcu. Problémom takéhoto postupu (skracovania lehôt) je skutočnosť, že národná rada nedokáže vyhodnotiť
nedostatky podaných a schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a v rámci legislatívneho procesu využiť napr.
§ 85 na ich opravu.
3
PODNETY NA ÚPRAVU LEGISLATÍVNEHO PROCESU, RESP. NA VYTVORENIE NOVÉHO
LEGISLATÍVNEHO PROCESU V NÁRODNEJ RADE
Rokovanie o návrhoch zákonov sa uskutočňuje v troch čítaniach. Táto základná schéme legislatívneho procesu
by zostala v národne rade zachovaná. Za najslabšie štádium je možné pokladať tretie čítanie, ktoré má pri dnešnej
právnej úprave iba formálny charakter a priebeh. Pri koncipovaní novej úpravy legislatívneho procesu by bolo potrebné
túto časť legislatívneho procesu splnohodnotniť. Výsledkom by malo byť prerokovanie návrhu zákona v troch
plnohodnotných čítaniach, čo by síce viedlo k spomaleniu, či skľudneniu legislatívneho procesu, ale toto spomalenie by sa
nesporne prejavilo na jeho zvýšenej kvalite.
Rokovanie o návrhoch zákonov (súčasná Desiata časť rokovacieho poriadku) by mohlo byť upravené nasledovne
• Prvé čítanie - návrh – predseda národnej rady zabezpečí bezodkladné doručenie návrhu zákona, ktorý spĺňa
náležitosti podľa tohto zákona, všetkým poslancom. Predseda národnej rady navrhne národnej rade prideliť
návrh vždy zákona Ústavnoprávnemu výboru a podľa povahy veci aj ďalším výborom. Súčasne navrhne
výbor, ktorý je pre tento návrh zákona gestorský.
Návrh zákona sa musí doručiť poslancom najmenej 15 dní pred schôdzou národnej rady, na ktorej sa uskutoční
jeho prvé čítanie. Predseda národnej rady zaradí návrh zákona do programu najbližšej schôdze národnej rady.
Ustanovenie § 24 ods. 1 sa nepoužije. Návrh zákona sa nemôže zaradiť do programu schôdze, ak neuplynula lehota
ustanovená v odseku 1.
Návrh zákona uvedie navrhovateľ zákona. Po ňom vystúpi spravodajca, ktorého určí navrhnutý gestorský výbor.
O návrhu zákona, najmä o jeho podstate, sa koná všeobecná rozprava. V nej nemožno predkladať návrhy na jeho zmeny
a doplnky.
Po uzavretí rozpravy sa národná rada uznesie tak, že buď
a)
vráti návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie, alebo
b)
nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona, alebo
c)
ho prerokuje v druhom čítaní.
Ak sa národná rada rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, rozhodne aj o návrhu predsedu národnej
rady na pridelenie návrhu zákona výborom a na určenie gestorského výboru. Návrh zákona sa vždy pridelí
ústavnoprávnemu výboru. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov k návrhu na pridelenie návrhu zákona
výborom rozhoduje národná rada bez rozpravy. Národná rada na základe návrhu predsedu národnej rady určí aj lehotu na
prerokovanie návrhu zákona vo výboroch, ktorým bol pridelený. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa
pridelenia.
• Druhé čítanie – návrh – medzi prvým a druhým čítaním by bola zákonom stanovená lehota 30 dní. Následne
predseda národnej rady zaradí návrh zákona do programu schôdze národnej rady v druhom čítaní po
uplynutí tejto lehoty. V druhom čítaní návrh zákona uvedie navrhovateľ zákona. Po jeho vystúpení sa
o návrhu zákona koná rozprava. V rozprave môžu poslanci podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy musia byť doručené najneskôr pred začiatkom schôdze národnej rady,
na ktorej sa uskutoční druhé čítanie. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária
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národnej rady“) zabezpečí ich uverejnenie na webovom sídle národnej rady pod príslušným číslom
parlamentnej tlače.
Po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní sa k rozprave vyjadrí navrhovateľ zákona. Po jeho
vystúpení sa udelí slovo spravodajcovi gestorského výboru, ktorý informuje o podaných pozmeňujúcich návrhoch. Po
vystúpení navrhovateľa zákona a po vystúpení spravodajcu gestorského výboru sa hlasuje o podaných pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhoch.
Kancelária národnej rady zapracuje schválené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy do podaného návrhu zákona do
dvoch dní od ich schválenia. Nové znenie návrhu zákona sa uverejní na webovom sídle národnej rady pod príslušným
číslom parlamentnej tlače.
Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy - poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované a odôvodnené. Písomné
odôvodnenie schválených pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov sa považuje za súčasť návrhu zákona a použije sa
pri výklade a uplatňovaní zákona. Poslanec alebo navrhovateľ môže po podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho
návrhu navrhnúť prerušenie prerokúvania veci až dovtedy, kým k nim nezaujme stanovisko výbor, ktorý určí národná rada.
O návrhu na prerušenie prerokúvania bodu programu schôdze rozhodne národná rada bez rozpravy. Národná rada môže
súčasne určiť lehotu, dokedy jej určený výbor predloží k podanému pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu
stanovisko. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť, až kým národná rada nepristúpi k
hlasovaniu o ňom.
Návrh zákona nie je možné dopĺňať o ďalšie články, ktorými sa menia alebo dopĺňajú iné zákony nesúvisiace s
pôvodným návrhom zákona (zákaz „jazdcov/prílepkov“). Ak podaný návrh nesúvisí s návrhom zákona, predsedajúci nedá
o ňom hlasovať. O námietke poslanca, ktorý návrh podal, proti tomuto rozhodnutiu rozhodne národná rada bez rozpravy.
• Tretie čítanie – návrh – v treťom čítaní o návrhu zákona rokujú najprv výbory, ktorým bol pridelený. Výbory
rokujú o novom znení návrhu zákona, ktorý pripraví kancelária národnej rady po druhom čítaní. Výbory,
ktorým bol návrh zákona pridelený ho prerokujú do 18 dní od ukončenia schôdze, na ktorej bol návrh
zákona prerokovaný v druhom čítaní. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona
pridelený, môžu k návrhu zákona podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh gestorskému výboru do začatia
jeho rokovania. Na rokovaní výboru môžu poslanci podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Výbor vypracuje o výsledku prerokovania návrhu zákona v treťom čítaní pre národnú radu písomnú správu
obsahujúcu stanovisko výboru, v ktorom najmä navrhne, či odporúča národnej rade návrh zákona schváliť; ak sa výbor
uznesie na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, správa obsahuje ich znenie. Písomnú správu pre národnú radu
obsahujúcu stanovisko výboru schvaľuje výbor uznesením.
Ak návrh zákona prerokovali viaceré výbory, podajú národnej rade písomnú spoločnú správu, ktorú vypracuje
gestorský výbor. Gestorský výbor rokuje o návrhu zákona ako posledný. Gestorský výbor rokuje o návrhu zákona do 20
dní od ukončenia schôdze, na ktorej bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Ak sú stanoviská výborov rozdielne,
gestorský výbor pôsobí na ich zjednotenie. Môže zvolať spoločnú schôdzu výborov. Gestorský výbor schvaľuje osobitným
uznesením spoločnú správu výborov obsahujúcu
a) informáciu, ktorým výborom bol návrh zákona pridelený na prerokovanie a ktoré výbory návrh zákona prerokovali,
b) informáciu o stanoviskách poslancov, ktorí podali svoje stanoviská gestorskému výboru,
c) informáciu o stanoviskách výborov vrátane vlastného, najmä o tom, či odporúčajú národnej rade návrh zákona
schváliť,
d) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výborov usporiadané podľa jednotlivých ustanovení návrhu zákona spolu s ich
odôvodnením,
e) svoje stanovisko k návrhom uvedeným v písmenách c) a d),
f) svoje záverečné stanovisko k tomu, či odporúča národnej rade návrh zákona schváliť alebo ho vrátiť navrhovateľovi
zákona na dopracovanie, alebo odložiť rokovanie o ňom, alebo nepokračovať v rokovaní o ňom.
Predseda národnej rady zaradí návrh zákona do programu schôdze národnej rady, ak od ukončenia schôdze,
kde bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní uplynulo 21 dní. Návrh zákona uvedie navrhovateľ a vyjadrí sa
k rokovaniu o návrhu zákona vo výboroch. Po ňom vystúpi spoločný spravodajca, ktorý uvedie spoločnú správu výborov.
Ak spoločná správa výborov obsahuje návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie alebo odložiť rokovanie o ňom, hlasuje
sa najprv o tomto návrhu.
Tretie čítanie sa obmedzí len na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe
výborov. Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie je možné podávať. V treťom čítaní môže poslanec navrhnúť opravu
legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.
Na návrh najmenej 15 poslancov môže národná rada bez rozpravy rozhodnúť o tom, že návrh zákona sa
opätovne prerokuje v druhom čítaní. V opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona v znení doteraz
schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v druhom čítaní a v treťom čítaní.
Ak v treťom čítaní boli schválené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, pristúpi sa k hlasovaniu
o návrhu zákona ako o celku.
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4

ZÁVER
V kapitole 3. je predstavený náčrt návrhu nového legislatívneho procesu v národnej rade. Tento je reakciou na
mnohé nedostatky, ktoré sa v procese rokovania o návrhoch zákonov objavujú v súčasnosti. Základné rozdiely oproti
terajšiemu právnemu stavu sú v tom, že vyššie uvedený legislatívny proces zvýrazňuje silné stránky súčasného procesu
(napr. prerokovanie návrhu zákona vo výboroch) a má tendenciu obmedzovať prekladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov k návrhu zákona, resp. vytvára širší priestor na ich posúdenie.
Konkrétne ide najmä o
1. požiadavku, aby boli najprv podané všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré poslanci mienia k návrhu zákona
uplatniť,
2. prerokovanie návrhu zákona vo výboroch by sa uskutočnilo až následne a tým by sa vytvoril priestor na to, aby
sa vo výboroch prerokovali aj tieto pozmeňujúce návrhy,
3. rokovací poriadok by pevne stanovil lehoty medzi jednotlivými čítaniami a tieto by nebolo možné skrátiť,
4. medzi druhým a tretím čítaním by sa vypracoval pracovný čistopis, kde by boli zvýraznené všetky schválené
zmeny a aj tým by sa dalo ľahšie v takomto dokumente orientovať a vyhodnotiť jeho aktuálne znenie,
5. tretie čítanie by sa stalo plnohodnotnou súčasťou rokovania o návrhu zákona.
Kontaktné údaje:
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PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST A JEJÍ VÝCHODISKA1
Lenka Doubravová, Miroslav Frýdek
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Předkládaný příspěvek se snaží monitorovat základní koncepci předsmluvní odpovědnosti v komparaci s
římským právem. V současné právní úpravě ani v římském právu nebyl tento institut explicitně upraven, ale s jeho
zákonným zakotvením počíná návrh nového občanského zákoníku. Příspěvek se proto zaměřuje na základní prvky
odpovědnosti a snaží se najít společná východiska tak, aby mohlo dojít ke srovnání se zněním připravovaného kodexu.
Klíčová slova: Předsmluvní odpovědnost, římské právo, odpovědnost, občanský kodex, culpa in contrahendo.
Abstract: The present conference paper analyses the basic concept of precontractual liability in comparison with Roman
law. Neither according to the actual Czech legislation nor the Roman law had explicit regulation of this institute. On the
other hand, the precontractual liability is a part of new Czech civil code. That is why the article tries to focus on the basic
elements of this liability and tries to find some common grounds with the civil code in preparation.
Key words: Precontractual liability, Roman law, liability, civil code, culpa in contrahendo.
1

ÚVOD
Cílem tohoto konferenčního příspěvku je analyzovat základní východiska institutu předsmluvní odpovědnosti. Je
nepochybné, že v současné právní úpravě není předsmluvní odpovědnost explicitně upravena, ale s jejím zákonným
zakotvením počíná návrh nového občanského zákoníku. Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli monitorovat
základní koncepci tohoto institutu v komparaci s římským právem.

2

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST
Hned úvodem je nutné zdůraznit, že jednání stran ohledně uzavření smlouvy je samozřejmě dominováno
zásadou smluvní volnosti, jejíž základním projevem je možnost vybrat si kontrahenta se kterým uzavřeme smlouvu a
kdykoli jednání směřující k uzavření smlouvy ukončit, a to i bez udání důvodu. I římské právo bylo postaveno na zásadě
autonomie vůle stran a každý jeho subjekt měl volnost upravit si své soukromé poměry podle vlastního rozhodnutí
(libertas). Římské právo nemělo pro pojem právní jednání/úkon zvláštní termín, ale používalo obecný termín negotium,
který se však musí vykládat podle kontextu určitého jednání, tak např. může znamenat: obchod, případ, záležitost.
Negotium je tedy obecné označení pro dovolená a úplatná právní jednání. Římské právo bylo, jak je již uvedeno výše,
postaveno na základě autonomie vůle a každý jeho subjekt měl volnost upravit si své soukromé poměry podle vlastního
rozhodnutí. Římské prameny tuto autonomii vůle definují jak svobodu – libertas:
Dig. 1, 5, 4, pr. Florentinus libro nono institutionum Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet,
nisi si quid vi aut iure prohibetur.
Překlad: Svoboda je přirozená možnost, činit každému co je libo, pouze v tom případě, že násilí nebo právo tomu
nebrání.
2.1

Příklad
Představme si nyní hypotetický příklad, na kterém budeme ilustrovat celý institut2:
Pan X. si chce nechat postavit dům, proto se vydá za stavitelem. Proberou první informace ohledně domu, pan X.
poskytne stavebníkovi své obecné požadavky (termín, maximální cena, počet místností, jejich dispozice apod.). Stavebník
na základě těchto skutečností nachystá návrh stavby spolu s cenou. Pokud bude pan X. nabízené podmínky akceptovat,
uzavřou smlouvu, pokud ne, vyjednávání skončí. Může se ale stát, že pan X. bude chtít po stavebníkovi zapracovat
nějaké změny a celý proces se bude protahovat.
A právě tato fáze nás zajímá. Je na jednání pana X.vždy nutné nahlížet zásadou autonomie vůle stran? Jak již
naznačuje název našeho příspěvku, na tomto velmi zjednodušeném případě se pokusíme ilustrovat tzv. „česko-římský“
koncept předsmluvní odpovědnosti.K tomu je třeba náš příklad poněkud doplnit, a to v následujícím duchu:
Pan X. chce k domu navrhnout ještě terasu s krytou střechou, dokreslit balkón, schodiště a pompézní vstup do
domu, změnit tvar oken. Schůzky se stavebníkem probíhají dále, pan X. pokaždé vymyslí nějaké doplnění. Všechny
požadavky stavebník vždy reflektuje, doplní do návrhu a mění kalkulovanou cenu. Poté se pan X. již na sjednanou

Článek vznikl v rámci Specifického výzkumu Masarykovy univerzity MUNI 220809 Předsmulvní odpovědnost a její východiska.
Příklad vznikl na základě inspirace v článku BARCHA, H.: Les obligation naissant des pourparlers. [online] [cit. 1.3.2011]
www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/liban/liban3.pdf.
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schůzku nedostaví, stavebníkovi dochází trpělivost a zajímá ho, co může dělat, jelikož nad návrhem strávil spoustu času,
vynaložit tedy nemalé náklady.
A nyní se již dostaneme k našemu konceptu předsmluvní odpovědnosti. Jelikož se jedná o odpovědnost,
přidržíme se klasického schématu jednotlivých prvků.
2.2

Analýza jednotlivých prvků odpovědnosti
1) Porušení povinnosti
2) Škoda
3) Kauzální nexus
4) Zavinění
Nejprve je nutné zdůraznit, že se nacházíme ve fázi, kdy konkrétní osoby zahájily jednání o uzavření určité
smlouvy, přičemž tato jednání dospěla do stadia, kdy jedna ze stran kontraktačního procesu byla v důsledku chování
druhé potencionální smluvní strany v dobré víře, že předpokládaná smlouva bude uzavřena. Dalším nezbytným
předpokladem je, že k ukončení jednání o uzavření smlouvy druhá strana přistoupila, aniž k tomu měla legitimní důvod.
Ad1)

Porušení povinnosti
Římsko-právní východisko: primárně je každý povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodě. Pokud někdo
tuto primární povinnosti poruší, následuje sekundární povinnost – náhrada vzniklé škody. Primární povinnost v římské
jurisprudenci bylo chovat se jako diligens pater familias. Tento termín je v Digestech císaře Justiniana zmíněn celkem
v devíti fragmentech3, není však definován v 17. titulu 50. knihy, která obsahuje výklad pojmů4. Pojem diligens pater
familias překládáme jako přepečlivý či starostlivý otec rodiny, v Dig. 19, 1, 54 pr. je ještě přidáno prudens et diligens pater
familias5 – opatrný a starostlivý otec rodiny. Bonfante vysvětluje pojem diligens pater familias jako termín značící člověka
počestného, pečlivého ve svém zaměstnání nebo povolání. Tento termín se v Římě nepoužíval jen v právní terminologii,
ale také je použit např. ve Collumelově spise De re rustica liberi XII: 12, 21, 66. 7
Diligens pater familias je příklad chování člověka ze kterého byl vytvořen právní princip, jak si má člověk počínat:
má být obezřetný, opatrný, někdo kdo se lehkomyslně nemýlí8, někdo kdo nejedná v zlém úmyslu a nedbale9. Římské
právo jednoznačně nedefinovalo obsah pojmu diligens pater familias, ale na příkladech ukázalo správné jednání a
zavedlo dnes nazývaný právní princip předcházení škodám.
Současné právo: V současné právní úpravě je možné předsmluvní odpovědnost vyvozovat z četných ustanovení
občanského a obchodního zákoníku10. Na základě judikatury11 pak v obdobných případech přicházejí v úvahu dvě
základní možnosti. Podle první z nich je povinnost k úhradě vzniklých nákladů založena na existenci obchodních zvyklostí
(§ 264 odst. 1 obch. zák.), vztahujících se k určitému druhu obchodu nebo k určitému zboží, s tím, že subjekt požadující
určitý produkt by již při pouhém jednání o smlouvě na tomto základě musel vždy počítat s případnou úhradou některých
nákladů i tehdy, pokud by k uzavření smlouvy nedošlo. Druhou možnost představuje „za určitých specifických
předpokladů“ aplikace ustanovení § 415 obč. zák., jež upravuje tzv. obecnou prevenční povinnost, tj. stanoví, že každý je

3 Dig. 7, 1, 65 pr. Pomponius 5 ex plaut., Dig. 10, 2, 25, 16 Paulus 23 ad ed., Dig. 13, 7, 14 Paulus 29 ad ed., Dig. 13, 7, 22, 4 Ulpianus
30 ad ed., Dig. 19, 1, 54 pr. Labeo 2 pith., Dig. 22, 3, 25 pr. Paulus 3 quaest., Dig. 35, 1, 111 Pomponius 11 epist., Dig. 38, 1, 20, 1
Paulus 40 ad ed., Dig. 45, 1, 137, 2 Venonius 1 stipul.;
4 17. titul 50 knihy nese název Ve verborum significatione – O významu slov.
5 Dig. 19, 1, 54 pr Labeo.
6 Itaque diligens pater familiae, cum paraverit fundum, statim prima vindemia tres aut quattuor notas conditurae totidem amphoris musti
experietur, ut exploratum habeat, quantum plurimum salsae vinum, quod fecerit, sine offensa gustus pati possit. Citováno z
http://www.thelatinlibrary.com/columella/columella.rr12.shtml dne 28. 8. 2010.
7 Bonfante, P.: Instituce římského práva. Brno. 1932. Přeložil. Vážný, J., str. 105 – 106 a pozn. pod čarou 116.
8 Dig. 22, 3, 25 pr Paulus. Cum de indebito quaeritur, quis probare debet non fuisse debitum? res ita temperanda est, ut, si quidem is, qui
accepisse dicitur rem vel pecuniam indebitam, hoc negaverit et ipse qui dedit legitimis probationibus solutionem adprobaverit, sine ulla
distinctione ipsum, qui negavit sese pecuniam accepisse, si vult audiri, compellendum esse ad probationes praestandas, quod pecuniam
debitam accepit: per etenim absurdum est eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse, postquam fuerit convictus eam accepisse,
probationem non debiti ab adversario exigere. sin vero ab initio confiteatur quidem suscepisse pecunias, dicat autem non indebitas ei
fuisse solutas, praesumptionem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubitat: qui enim solvit numquam ita resupinus est, ut facile suas
pecunias iactet et indebitas effundat, et maxime si ipse qui indebitas dedisse dicit homo diligens est et studiosus pater familias, cuius
personam incredibile est in aliquo facile errasse. et ideo eum, qui dicit indebitas solvisse, compelli ad probationes, quod per dolum
accipientis vel aliquam iustam ignorantiae causam indebitum ab eo solutum, et nisi hoc ostenderit, nullam eum repetitionem habere.
9 Dig. 13, 7, 22, 4 Ulpianus Si creditor, cum venderet pignus, duplam promisit ( nam usu hoc evenerat et conventus ob evictionem erat et
condemnatus), an haberet regressum pigneraticiae contrariae actionis ? et potest dici esse regressum, si modo sine dolo et culpa sic
vendidit et ut pater familias diligens id gessit: si vero nullum emolumentum talis venditio attulit, sed tanti venderet, quanto vendere
potuit, etiamsi haec non promisit, regressum non habere.
10 Blíže viz HULMÁK, M.: Uzavírání smluv v civilním právu, Praha: C.H.Beck, 2008, 203 stran, ISBN 978-80-7400-062-1, či rovněž
DOUBRAVOVÁ, L.: Předsmluvní odpovědnost v závazkovém právu jako posílení autonomie vůle stran? COFOLA 2009: the Conference
Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4821-8.
11 Převzato z Nejvyšší soud, 29 Odo 1166/2004, R 82/2007 civ.
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povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí. Jestliže v rámci
jednání o uzavření smlouvy jeden z potencionálních smluvních partnerů dává v rámci jednání o smlouvě druhému naději,
že k uzavření smlouvy dojde, např. tím, že žádá dopracování některých podmínek nebo další doplnění a v souvislosti s
tímto jeho jednáním a dalšími požadavky vznikají druhé straně další náklady, bylo by „při extenzivním výkladu“ na takový
případ možno aplikovat citované ustanovení.
Ad2)

Škoda
Římsko-právní východisko: římské právo vypracovalo velmi detailně institut náhrady škody, který se stal jedním
z obecných zavazovacích důvodů. V našem případě by mohl náš stavitel nárokovat náhradu škody, která by se skládala
ze skutečné škody – damnum emergens (škody, která vznikla vynaložením nákladů na vypracování projektu a kalkulace),
ale taky by si mohl nárokovat ušlý zisk – lucrum cessans. Tento ušlý zisk by byl náhradou za to, že se nemohl věnovat
jiným klientům.
Současné právo: Rovněž dle českého platí, že je nutné prokázat existenci skutečné škody. K jejímu zjišťování a
výši je ovšem Nejvyšší soud ve své judikatuře velmi zdrženlivý. K této otázce uvádí, že12: „V souvislosti s jednáním o
uzavření smlouvy totiž většině podnikatelských subjektů nutně vznikají předvídatelné náklady, přičemž je zřejmé, že i přes
vynaložení těchto nákladů ne každé jednání vyústí v uzavření smlouvy. Potenciální smluvní partneři tak nemohou
předpokládat „ani návratnost“ takto vynaložených nákladů, není-li jejich úhrada „zakotvena ve zvláštním smluvním
ujednání“. Měla-li by být dána povinnost k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, aniž by
zde byla konkrétní dohoda stran v tomto směru, muselo by jít - zdůraznil odvolací soud - o náklady, které se vymykají
běžnému standardu, tj. o náklady nikoli obvyklé.“
Ad3)

Kauzální nexus
Římsko-právní východisko: na stavebníkovi by leželo důkazní břemeno - onus probandi a musel by prokázat
obě dvě složky škody a především kauzální nexus mezi vznikem škody a jednáním pana X, tedy, že stavebníkovi vznikla
škoda, protože se věnoval projektu pan X, který nakonec neuzavřel smlouvu. V tomto případě by praetor poskytl žalobu
koncipovanou na základě vylíčení skutkového stavu – actio in factum conceptae. V druhé fázi soudního řízení apud
iudicem, by se zjišťovala příčinná souvislost mezi vznikem škody a jednáním pana X a provedla by se aestimatio, neboli
odhad výše nároku.
Současné právo: I dle současného práva by samozřejmě leželo důkazní břemeno na staviteli, a jak naznačuje
judikatura výše, prokázání kauzálního nexu by bylo jeho základním a nutno podotknout, že velmi komplikovaným, úkolem
u soudu.
Ad4)

Zavinění
Římsko-právní východisko: by vyžadovalo zavinění minimálně ve formě nedbalosti – culpa viz bod Ad1)
primární povinnost v římské jurisprudenci bylo chovat se jako diligens pater familias. V této souvislosti si ale dovolím
poukázat na skutečnost, že povaha předsmluvní odpovědnosti nebyla v římském právu jednoznačná. Jak je patrné
z korektivu péče starostlivého otce rodiny, je nepochybné, že se římské právo snažilo přidat do celého konceptu nějaký
objektivizující faktor. Tato skutečnost neměla ale vliv na fakt, že odpovědnost byla subjektivní, tedy založená na zavinění.
Současné právo: Rovněž aktuální česká legislativa zdůrazňuje, že předpokladem existence kvalifikovaného
vztahu důvěry v předsmluvním stadiu jsou zvýšené povinnosti vzájemné loajality a z toho se vyvozuje, že předpokladem
odpovědnosti je následné porušení určité povinnosti vyplývající z tohoto vztahu, přičemž porušení musí být zaviněné
(nedbalost postačuje)13. I česká judikatura přitom připouští jisté objektivizující faktory, ale předsmluvní odpovědnost je
odpovědností spíše subjektivní. K tomuto pojetí se blíží rovněž například švýcarská právní úprava. Z právně teoretického
pohledu se subjektivní a objektivní odpovědnost liší svojí subjektivní a objektivní stránkou, přičemž v případě subjektivní
odpovědnosti je nutné protiprávní jednání, škodlivý následek, příčinná souvislosti a zavinění, kdežto u objektivní
odpovědnosti stačí protiprávní stav. V této souvislosti je nutné zmínit skutečnost, že odpovědnost objektivní je historicky
výjimkou z pravidla a odpovědnost je v naší římsko-právní koncepci založená subjektivně, tedy zjednodušeně na
zavinění14.
2.3

K povaze předsmluvní odpovědnosti
V zájmu odborné veřejnosti je v souvislosti s předsmluvní odpovědností nejčastěji její povaha z hlediska smluvní
či deliktní odpovědnost. Například ve Švýcarsku nepanuje jednomyslná shoda o podřazení pod deliktní nebo smluvní
odpovědnost. Nejedná se totiž o čistou formu žádné z těchto skupin. Judikatura švýcarských soudů v ní vidí specifický
druh odpovědnosti, který má některé prvky z deliktní a některé ze smluvní odpovědnosti. Interpretace předsmluvní
odpovědnosti jako specifického druhu je mi velmi blízká a dle mého názoru výborně vystihuje předmětný institut. Pokud se

Nejvyšší soud, 29 Odo 1166/2004, R 82/2007 civ.
Salač, J.: Culpa in contrahendo v českém právu?, Právní rozhledy 9/2002, s. 413.
14 DOUBRAVOVÁ, L.: Předmsluvní odpovědnost ve švýcarském právu. Brno, Sborník z konference na téma Odpovědnostní princip (a
nebo jeho mutace?) v obchodním právu, 2010.
12
13
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posuneme pro inspiraci kousek dán, do Francie, tam je předsmluvní odpovědnost čistě deliktní. I Piotet se spíše kloní k
názoru, že jde o deliktní odpovědnost. Podle něj v čisté podobě předsmluvní odpovědnosti, kde tedy neexistuje smlouva,
nemůže být řeč o smluvní odpovědnosti15.
V římském právu je důležité při řešení konkrétních případů „Qualis actio?“, tedy jaká žaloba bude použita.
Římské subjektivní relativní právo (nárok) bylo včleněno do systému ochrany práv, které vytvářely dva právní subsystémy
římského práva. Prvním z nich je právo civilní, jako právo s personální působností (právo římských občanů). Druhým
subsystémem je právo honorární ius honorarium, což je právo, které je vytvářeno v rámci příslušnosti římských úředníků,
především praetorů (ius iubendi, ius praetoris). V případě římského práva připadá v úvahu dvě možné právní konstrukce,
obě jsou založeny na subjektivní odpovědnosti:
2.4
konstrukce – deliktní odpovědnost: dolus – podvod zakládal při uzavírání smlouvy přímou povinnost k náhradě
škody . Tato konstrukce je založena a použitelná od zavedení tzv. actio doli – žaloby z podvodu, která by chránila našeho
stavebníka, pokud by pan X jednal úmyslně a podvodně. Toto bude však velmi těžko dokazatelné, pan X by se jistě hájil
tím, že si jen zjišťoval možnosti. V tomto případě je nasnadě použít konstrukci kvazismluvní odpovědnosti.
2.5
konstrukce – kvazismluvní odpovědnost: tato odpovědnost byla do systematiky obligačního práva zavedena
expressis verbis až v právu poklasickém, kdy se objevil, vedle závazků z deliktu a ze smlouvy třetí zavazovací důvod,
závazky z rozličných zavazovacích důvodů (obligationes causarum figurae), tento typ byl dále specifikován v právu
justiniánském, kdy vznikl zavazovací důvod – závazky z kvazikontraktu. Před zavedením těchto dvou důvodů vzniku
závazku záleželo jen na praetorovi, zda na základě vylíčení skutkových okolností případu povolí vedení sporu proti
našemu panu X. Pokud by našemu staviteli vznikly náklady v rámci specifikace stavby, mohl by argumentovat obecnou
zásadou, která se v těchto případech aplikovala, tam, kde nebyla opora v ius civile: „…abych nebyl oklamán a podveden
tebou nebo skrze víru v tebe“16 , rozšířenou o intenci formulovanou M. T. Ciceronem následovně: „…čím je kdo komu
povinen, neboť většinou se kladou požadavky z obou stran. Přičemž je nutno potlačovat lstivost a zchytralost, která se
chce zdát rozumnou prozíravostí, je však jejím pravým opakem. Rozumná prozíravost totiž spočívá ve volbě mezi dobrem
a zlem, kdežto zchytralost, je-li každé nečestné jednání zlé, dává přednost zlu před dobrem17“.
V české literatuře je tato otázka poněkud ponechána stranou, a to s ohledem na zákonnou dikci obecné
prevenční povinnosti vyjádřenou v občanském zákoníku. Dle některých autorů18 nemusí česká praxe dané dělení detailně
řešit, jelikož je předmětná otázka irelevantní právě s ohledem na obecnou prevenční povinnost.
3

ZÁVĚR
Z našeho stručného výkladu je nepochybné, že předsmluvní odpovědnost je svou povahou subjektivní, tedy je
založena na zavinění (byť z nedbalosti), ale jsou zde patrné některé objektivizující faktory. Jak římské právo v podobě
diligens pater familias, tak i ostatně česká právní praxe se snaží zavést nějaký objektivizující faktor. Proto se navrhovaná,
byť jakkoli zatracovaná, právní úprava nového občanského zákoníku v tomto bodě jeví jako přirozené vyústění odborných
snah. Návrh počítá s odpovědnosti kontrahenta v případě, že bez „legitimního důvodu“ ukončí předsmluvní jednání. A
právě tento pojem byl pro svoji vágnost terčem velké kritiky.
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VYBRANÉ OTÁZKY ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU1
Dušan Marják
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku pojednáva o čistej ekonomickej škode ako fenoméne moderného deliktného práva. V úvode
je podaný stručný pohľad na všeobecné otázky tejto problematiky. Následne sa autor venuje historickému pohľadu na
vývoj kategórie čistých ekonomických škôd ako aj pravidla, podľa ktorého sa nenahrádzajú. Záverom príspevku je
ponúknutá taxonómia prípadov uľahčujúca vymedzenie tohto nejasného pojmu.
Kľúčové slová: čistá ekonomická škoda, zodpovednosť, náhrada škody, deliktné právo
Abstract: In this contribution, author discusses pure economic loss as a modern phenomenon of tort law. The introduction
gives a brief look at general questions on this issue. Subsequently, author gives historical view on the development of
pure economic losses and the rule against their recovery as well. Finally is offered taxonomy, which is facilitating the
definition of this vague term.
Key words: pure economic loss, liability, damages, tort law
1

ÚVOD
Fenomén čistej ekonomickej škody patrí v súčasnej dobe medzi jednu z najfrekventovanejších otázok deliktného
práva. Je tomu tak z viacerých dôvodov. Prvým z nich je, že kategória čistých ekonomických škôd, ako nižšie poukážeme,
nemá historické opodstatnenie. Je to produkt modernej doby, čo určite súvisí aj s častejším výskytom škodových udalostí,
ktoré majú ďalekosiahlejšie dôsledky. Ďalším dôvodom je potreba ohraničenia zodpovednosti za škodu, ktorá môže mať
v dnešnej extenzívnej podobe pre škodcu existenčné dôsledky. Ešte výraznejšie sa táto požiadavka prejavuje v situácii,
keď tradičné inštitúty súkromného práva sú v dnešnom veku informačných technológií čoraz neefektívnejšie. Preto
zostáva častokrát na právnej vede, aby priniesla riešenie, ktoré navráti zodpovednosť za škodu na jej pôvodné miesto.2
2

PÁR SLOV K VŠEOBECNÝM OTÁZKAM ČISTÝCH EKONOMICKÝCH ŠKÔD
Hneď úvodom je potrebné konštatovať, že pojem čistej ekonomickej škody nemá v súčasnej právnej vede jasné
kontúry. Neexistuje všeobecne akceptovaná definícia resp. vymedzenie toho, čo pod čistou ekonomickou škodou možno
rozumieť. Najčastejšie sa čistá ekonomická škoda vymedzuje v negatívnom zmysle, pričom sa hovorí o škode, ktorá nie je
spojená s ujmou na zdraví alebo na majetku poškodeného.3 Dari-Mattiaci a Schäfer k tomu uvádzajú: „Čistá ekonomická
škoda môže byť všeobecne definovaná ako finančná škoda, ktorá nie je kauzálnym následkom fyzickej ujmy žalobcu
alebo škody na jeho majetku alebo iného ohrozenia jeho absolútneho práva“.4 Podobné vymedzenie nám ponúka Rizzo,
podľa ktorého: „Čistá ekonomická škoda sa vzťahuje na finančnú ujmu vyplývajúcu z protiprávnych zásahov do
žalobcových zmluvných vzťahov alebo jeho mimozáväzkových eventuálnych ziskov“.5 Ústrednú rolu tu zohráva pojem
„čistá“ (pure, primäre, reine), ktorý odlišuje tento druh škody od tzv. následnej škody (consequential loss). Ak by totiž
ekonomická škoda bola čo i len nepatrne spojená so škodou na osobe alebo majetku poškodeného, nemožno hovoriť
o čistej ekonomickej škode.6 Naproti čistým ekonomickým škodám sú následné škody spravidla nahrádzané, pretože
predpokladom ich vzniku je zásah do absolútneho práva poškodeného, na rozdiel od čistých ekonomických škôd, ktoré
zasahujú iba „bohatstvo“ poškodeného. K vzťahu čistých ekonomických škôd a následných škôd Bussani a Palmer
uvádzajú, že tieto škody nie sú rozdielne čo sa týka druhu alebo princípu, rozdiely sú iba v tom ako vznikajú
a v technických limitoch ich nahradzovateľnosti.7
3

HISTORICKÉ KONTEXTY VÝVOJA ČISTEJ EKONOMICKEJ ŠKODY A PRAVIDLA JEJ NENAHRÁDZANIA
Pravidlo, podľa ktorého sa nepriznáva náhrada čistej ekonomickej škody, nemá hlboké historické korene. Ako
uvádza Gordley, pravidlo proti náhrade čistej ekonomickej škody bolo výsledkom historickej náhody. Toto pravidlo bolo

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-0263-10 „Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov
v období krízových javov a situácií v podnikaní“.
2 K tomu pozri SUCHOŽA, J.: Niekoľko úvah k problematike obchodnoprávnej zodpovednosti. s. 165-169.
3 Obdobnú definíciu nachádzame aj v § 2 švédskeho zákona o zodpovednosti za delikty (Skadeståndslagen č. 207 z roku 1972). Náhradu
čistej ekonomickej škody v zmysle spomenutého zákona si však môžu nárokovať iba obete trestných činov.
4 DARI-MATTIACI, G., SCHÄFER, H., B.: The Core of Pure Economic Loss. s. 2.
5 RIZZO, M., J.: A Theory of Economic Loss in the Law of Torts. In: The Journal of Legal Studies. s. 281.
6 Porovnaj BUSSANI, M., PALMER, V., V.: The Frontier between Contractual and Tortious Liability in Europe. Insights from the Case of
Compensation for Pure Economic Loss.
7 BUSSANI, M., PALMER, V., V. (eds.): Pure economic loss in Europe. s. 8.
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osvojené v nedávnej minulosti v Nemecku a Anglicku ako dôsledok konceptualistického argumentu o rozdielnosti práv
proti celému svetu (absolútne práva) a práv proti konkrétnej zmluvnej strane (relatívne práva).
Pri skúmaní historických aspektov tejto problematiky musíme svoju pozornosť nevyhnutne obrátiť k rímskemu
právu, ktoré po dlhé storočia „vládlo“ väčšine kontinentálnej Európy. V rímskom práve bol základným právnym predpisom
upravujúcim náhradu škody z deliktu lex Aquilia, ktorý bol prijatý okolo roku 286 pred n. l.8 Podľa tohto zákona sa
priznávala náhrada škody v prípade protiprávneho poškodenia veci (damnum iniuria datum), pod ktorým sa rozumelo
úmyselné alebo nedbanlivosťou spôsobené poškodenie cudzieho majetku. V otázke náhrady čistej ekonomickej škody bol
tento zákon značne limitujúci, nakoľko jedným z predpokladov bolo, že škoda musela byť výsledkom priameho
bezprostredného pôsobenia na vec (damnum corpore corpori datum). Neskôr sa však pod vplyvom prétora
a jurisprudencie začala pripúšťať tzv. actio legis Aequiliae utilis alebo actio in factum, a to v prípadoch, keď sa na vec
telesne nepôsobilo (damnum corpori sed non corpore datum).9 Neskôr sa umožňovalo žalovať aj za situácie, keď niekto
pôsobil na cudziu vec (nie fyzicky), hoci neporušil jej telesnú celistvosť (damnum nec corpore nec corpori datum).10
V týchto žalobách môžeme vidieť počiatky priznávania čistej ekonomickej škody.11
V období stredoveku dochádzalo najmä činnosťou glosátorov a postglosátorov12 ku interpretácii rímskoprávnych
textov. Táto posúvala hranice žalovateľnosti škôd v zmysle Akviliovho zákona. Ako príklad môžeme uviesť právo vdovy na
náhradu ekonomickej škody, ktorú utrpela v dôsledku smrti svojho manžela. Koncom 16. storočia právnik Durandus
povedal, že žalobca (poškodený) môže požadovať náhradu škody, ak žalovaný (škodca) položil trus pred jeho dom a on
musel zaplatiť pokutu uloženú podľa zákona. 13 Baldus de Ubaldi uvádza, že žalobca mohol požadovať náhradu škody od
svojej sekretárky, ktorá prezradila jeho tajomstvá. V 18. storočí Lauterbach a Brunnemann vyslovili názor, že klient môže
žalovať náhradu škody od advokáta, ktorý ho poškodil nedostatkom svojich znalostí. 14
Ako je vidieť z doposiaľ uvedeného, právnici do počiatku 19. storočia neuvažovali o nenahrádzaní čistej
ekonomickej škody (dokonca neuvažovali o čistej ekonomickej škode ako samostatnej kategórii), práve naopak, bolo
uvedených viacero príkladov od čias antického Ríma, kedy sa čistá ekonomická škoda uhrádzala. Ako správne
poznamenáva Gordley, kategória ekonomickej škody nie je ich, ale naša.
Pravidlo, podľa ktorého sa nenahrádza čistá ekonomická škoda má svoje korene v prirodzenoprávnej škole. Tu
bola položená otázka, či poškodený má právo požadovať náhradu, ak mu bolo zabránené v dosiahnutí niečoho
hodnotného. Táto otázka sa postupne vo väčšej, či menšej intenzite vynáral počas celého 17. a 18. storočia, až sa
napokon naplno prejavila v nemeckej právnej vede 19. storočia na počiatku prác na nemeckom občianskom zákonníku,
ktorý mal byť veľdielom kontinentálnej právnej vedy. Tu dochádza ku spojeniu otázky nahrádzania čistej ekonomickej
škody s teóriou hierarchie chránených záujmov. Niektorí z vtedajších predstaviteľov nemeckej právnej vedy poukazovali
na to, že škodca má byť zodpovedný iba za ujmy spôsobené na majetku alebo osobe poškodeného. Pritom argumentovali
tým, že takáto interpretácia viac zodpovedá klasickým rímskym textom, najme Akviliovmu zákonu. Zároveň sa ako jeden
z dôvodov ohraničenia zodpovednosti za škodu uvádzalo, že zodpovednosť bude príliš široká, ak poškodenému bude
nahradená akákoľvek škoda, ktorú utrpí.15 Jedným z následkov tohto prístupu bolo, že poškodený nemohol žalovať to, čo
dnes nazývame čistá ekonomická škoda. Nemecká koncepcia zodpovednosti za škodu tak bola postavená na troch
skutkových podstatách stelesnených v § 823 ods. 1, ods. 2 a § 826 BGB.16 V zmysle § 823 ods. 1 BGB vedie poškodenie
určitých vymedzených statkov k povinnosti nahradiť škodu. Ďalej podľa druhého odseku § 823 BGB je ten, kto poruší
Porovnaj REBRO, K.: Rímske právo súkromné. s. 237.
Napr. keď niekto postavil pred otroka jed a ten ho nevedomky požil, alebo zatvoril zviera a nedal mu žrať, takže zahynulo.
10 Napr. ak otrokovi uvoľnil putá a on ušiel.
11 Podľa Akviliovho zákona, konkrétne v zmysle jeho interpretácie, sa nepriznávala len náhrada skutočnej škody (damnum emergens) ale
aj ušlý zisk (lucrum cessans). Tak napr. ak bol zabitý jeden člen zo skupiny hercov alebo hudobníkov z divadelného alebo hudobného
zboru, neoceňovala sa len hodnota zabitého jednotlivca, ale aj znížená hodnota ostatných. Ak by teda niekto zabil otroka patriaceho do
zboru, vlastníkovi otroka by sa priznala actio legis Aequiliae, pretože mu bola spôsobená majetková škoda. Vlastníkovi zboru by podľa
jurisprudencie mala patriť actio legis Aequiliae utilis, ako žaloba na náhradu zníženej hodnoty zboru, t. j. náhrada čistej ekonomickej
škody. K tomu porovnaj ANTALOVÁ, B.: Vývoj náhrady škody z deliktu v rímskom práve. s. 136. Podobným prípadom je náhrada škody
podľa druhej kapitoly Akviliovho zákona, v ktorej sa upravoval postih vedľajšieho veriteľa (adstipulator), ktorý namiesto toho, aby vymáhal
od dlžníka dlh, odpustil mu ho vo forme akceptilácie. K tomu pozri REBRO, K.: Rímske právo súkromné. s. 237.
12 Tak napr. v tomto období pôsobili právnici Accursius, Baldus de Ubaldi, Zasius, Durandus a iní.
13 DURANDUS, G. Speculum iuris. Citované podľa: GORDLEY, J. The rule against recovery in negligence for pure economic loss: an
historical accident?. s. 29.
14 GORDLEY, J. The rule against recovery in negligence for pure economic loss: an historical accident?. s. 29.
15 Priliehavým je v tomto smere dnes už povestný výrok Rudolfa von Jheringa: „Kam by to viedlo, keby každý mohol byť v mimozmluvnom
záväzku žalovaný z dôvodu hrubej nedbanlivosti či priam aj úmyslu. Ľahkovážne vyjadrovanie, bájenie, podávanie nesprávnych
informácií a zlých rád, vyjadrenie neuváženého súdu, odporúčanie nehodnej domácej, ktorú sám zamestnával, zodpovedanie otázky
pocestného o ceste či čase a tak ďalej, slovom všetko, ak vyjadrené hrubo nedbanlivo viedlo by k zodpovednosti za škodu, bez ohľadu
na akúkoľvek dobrú vieru konajúceho; a vo svetle takéhoto rozšírenia, stala by sa actio de dolo skutočným bičom obchodného
a spoločenského styku, voľná konverzácia by bola podstatne obmedzená, z každého slovka by sa stala pasca! Citované podľa: CSACH,
K.: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte (Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou
informáciou). s. 15.
16 Bürgerliches Gesetzbuch – Nemecký občiansky zákonník.
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právny predpis, ktorého účelom je ochrana poškodeného, povinný nahradiť škodu.17 Nakoniec podľa § 826 BGB sa
nahrádza škoda, ktorá bola spôsobená úmyselným konaním proti dobrým mravom. Z uvedeného nám vyplýva, že
nemecké právo neobsahuje zakotvenie generálnej klauzuly zodpovednosti za škodu,18 čoho dôsledkom je neexistencia
všeobecnej zodpovednosti za čisté ekonomické škody. Podľa nemeckého práva možno požadovať náhradu „čistej“
ekonomickej škody spôsobenej z nedbanlivosti len vtedy, ak vznikla ako dôsledok porušenia niektorého z absolútnych
práv chránených § 823 ods. 1 BGB, teda ako následná škoda resp. ak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty § 823 ods. 2
BGB. Náhrada čistej ekonomickej škody sa priznáva aj podľa § 826 BGB, ak bola spôsobená úmyselným konaním proti
dobrým mravom. Úmysel škodcu tak prelamuje teóriu chránených záujmov, ktorá ovláda nemecké deliktné právo. Z takto
poňatého chápania sa vyvinulo súčasné pravidlo smerujúce proti náhrade čistej ekonomickej škody.
Koncepciu s podobnými dôsledkami nachádzame aj v angloamerickej právnej oblasti. Rovnako ako v Nemecku,
aj v Anglicku je akceptované, že za normálnych okolností sa čistá ekonomická škoda nepriznáva. Toto ponímanie je
založená na množstve prípadov, v ktorých bola náhrada čistej ekonomickej škody zamietnutá.19 Medzi inými môžeme
uviesť Cattle v. The Stockton Waterworks Co. z roku 1875, v ktorom žalovaný z nedbanlivosti zaplavil pozemok (patriaci
tretej osobe), na ktorom žalobca staval tunel. Žalobcovi súd nepriznal náhradu zvýšených nákladov, ktoré predstavovali
jeho čistú ekonomickú škodu.20 Podľa prvých úvah vzťahujúcich sa k tomuto prípadu, bola náhrada čistej ekonomickej
škody zamietnutá z dôvodu, že skoda bola „veľmi vzdialená“. Podľa inej argumentácie nebola priznaná náhrada škody,
pretože by to mohlo príliš zvýšiť počet možných žalôb, resp. žalobcov. Začiatkom 20. storočia dochádza k prehodnoteniu
tohto uvedených prístupov. Podľa interpretácie vtedajšej právnej vedy bolo nepriznanie náhrady čistej ekonomickej škody
v prípade Cattle postavené na tom základe, že zásah do práv k službám alebo práv zo zmlúv nie je vo všeobecnosti
žalovateľný. V tomto ohľade sú tieto práva odlišné od napr. vlastníckych práv, ktoré sú absolútne.21 Zároveň bolo
vyslovené, že nedbanlivostné porušenie vlastníckych práv dáva právo žalovať iba vlastníkovi alebo osobám, ktoré tam
majú majetkové práva, nie však „neznámym“, ktorým bola spôsobená peňažná škoda. Teda ten, kto konal protiprávne, je
zodpovedný len voči tomu, koho práva (absolútne) boli porušené. Nenahrádzanie čistej ekonomickej škody sa od tohto
času začalo odôvodňovať nie vzdialenosťou alebo nepredvídateľnosťou škody, prípadne neexistenciou povinnosti na
strane škodcu, ale preto, že čistá ekonomická škoda je takého druhu, ktorý právo nepovažuje za nahraditeľný. Ako
uvádza P. S. Atiyah, súdy neformulovali výslovne pravidlo, že žalobcovi nemôže byť nahradená čistá ekonomická škoda.
Bol to však dopad toho, čo bolo vyslovené. Ak žalobca nemohol požadovať náhradu v prípade, keď žalovaný zasiahol do
jeho práva zo zmluvy, tak určite nemohol byť žalovaný zodpovedný v prípade, ak do „obyčajného“ očakávania prospechu
(zisku). V poslednom období je prehodnocovaný aj tento prístup. V súčasnosti súdy pri nenahrádzaní čistej ekonomickej
škody využívajú ďalší argument, a tým je verejný poriadok. V prípade Spartan Steel z roku 1973 Lord Denning uviedol:
„Niekedy poviem: „Nebola tam žiadna povinnosť. Inokedy zas: Škoda bola príliš vzdialená. Čím viac rozmýšľam, nadišiel
čas odmietnuť tieto testy, ktoré sa ukázali také prchavé. Lepšie mi prichodí zvážiť konkrétny vzťah a zistiť, či má alebo
nemá byť, ako otázka verejného záujmu, priznaná náhrada ekonomickej škody“.22
4

TAXONÓMIA ČISTÝCH EKONOMICKÝCH ŠKÔD
Ako sme už vyššie uviedli, neexistuje vymedzenie toho, čo možno subsumovať pod pojem čistej ekonomickej
škody. Namiesto koncepčného poňatia a snahy o definovanie tohto pojmu je jednoduchšie a častokrát zrozumiteľnejšie
jeho vymedzenie prostredníctvom jednotlivých prípadov.23
a. Prípad poškodenia káblov I.: Počas manévrovania bagrom zamestnanec cestnej spoločnosti
poškodil káble patriace verejným podnikom, ktoré dodávali elektrinu do spoločnosti Beta.
Neočakávaný výpadok svetla spôsobil škodu na zariadení spoločnosti a dvojdňový výpadok
produkcie.
b. Prípad poškodenia káblov II.: Situácia je rovnaká ako v prvom prípade, avšak nedošlo k poškodeniu
zariadenia.
Prvá situácia nepredstavuje vždy (napr. v nemeckom práve) prípad čistej ekonomickej škody, nakoľko okrem
straty produkcie dochádza aj k poškodeniu zariadenia spoločnosti, teda k zásahu do absolútneho práva. Škoda vzniknutá
na strate produkcii tak bude tzv. následnou škodou v dôsledku jej spojenia so zásahom do právom chráneného
17 K tomu porovnaj CSACH, K.: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte (Štúdia o zodpovednosti za škodu
spôsobenú nesprávnou informáciou). s. 18-19.
18 Tak, ako tomu je napr. v našom právnom poriadku v § 415 Občianskeho zákonníka a v určitej miere aj v § 373 v spojení s § 757
Obchodného zákonníka. K tomu pozri PETROV,J. Protiprávnoct a obecná prevenční povinnost. s. 747-748. Rovnako SUCHOŽA, J.
a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. s. 655.
19 Rozdiel oproti nemeckej koncepcii, kde sa čistá ekonomická škoda nenahrádza v dôsledku úzkeho chápania deliktuálnej
zodpovednosti je v tom, že v Anglicku spočiatku dochádzalo k zamietaniu náhrady čistej ekonomickej škody z iných dôvodov, ako napr.
vzdialenosť škody, nepredvídateľnosť, neexistencia povinnosti na strane žalovaného,...
20 Obdobným prípadom bol Anglo – Algerian Steamship Co. Ltd. v. The Houlder Line, Ltd. z roku 1908.
21 GORDLEY, J. The rule against recovery in negligence for pure economic loss: an historical accident?. s. 48.
22 Citované podľa: GORDLEY, J. The rule against recovery in negligence for pure economic loss: an historical accident?. s. 54.
23 Jednotlivé prípady sú vybrané z publikácií: BUSSANI, M., PALMER, V., V. (eds.): Pure economic loss in Europe. a DARI-MATTIACI,
G., SCHÄFER, H., B.: The Core of Pure Economic Loss.
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vlastníckeho záujmu. Na druhej strane, ak by sme tento prípad posúdili podľa anglického práva, strata produkcie by bola
posúdená ako nenárokovateľná čistá ekonomická škoda.24 Naopak v druhom prípade pôjde spravidla o čistú ekonomickú
škodu, ktorá nebude nahrádzaná vo väčšine krajín rozoznávajúcich túto kategóriu škody.
c. Vyliatie oleja: Vyliaty olej spôsobil straty hotelom na zárobkoch z turizmu. Zároveň spôsobil aj škody
rybárom, ktorý nemohli loviť kvôli tomu, že voda bola otrávená.
d. Futbalová hviezda: Najlepší futbalový hráč tímu je zranený v dopravnej nehode a nemôže hrať
počas troch mesiacov. Futbalový tím počas tohto obdobia zostúpil na nižšie priečky v súťažnej
tabuľke, v dôsledku čoho utrpel škodu.
e. Zlý odporúčací list: Zamestnávateľ napísal zlý odporúčací list, v ktorom uviedol, že zamestnanec sa
v minulosti správal nepoctivo. Pritom si z nedbanlivosti poplietol zamestnanca s inou osobou.
Zamestnanec v dôsledku zlého odporúčania nebol prijatý do zamestnania, o ktoré sa uchádzal.
f.
Nestarostlivý architekt: Vlastník si na stavbu domu najal staviteľa. Zároveň si vlastník najal
architekta, aby na stavbe vykonával dozor. V dôsledku nedostatočného dozoru architekta musel
staviteľ vykonať niektoré práce dvakrát. Kto má zaplatiť práce vykonané navyše, vlastník alebo
architekt?
g. Nestarostlivý expert I.: Umelecká galéria si najala experta, ktorý prehlásil podvodnú maľbu za pravú.
Tým kupujúci utrpel škodu. Môže požadovať náhradu škody od experta?
h. Nestarostlivý expert II.: Situácia je rovnaká ako v prvom prípade, ale kupujúci v dobrej viere predal
maľbu ďalšej osobe. ktorá podvod odhalila.
i.
Zodpovednosť subdodávateľa: Objednávateľ si najal dodávateľa, aby mu položil podlahy. Dodávateľ
na položenie podláh najal subdodávateľa. Podlahy boli položené zle, kvôli čomu musel objednávateľ
najať ďalšiu osobu na ich opravu. Dodávateľ zatiaľ zanikol. Môže objednávateľ požadovať náhradu
škody od subdodávateľa?
Vo všetkých uvedených prípadoch môžeme pozorovať určité spoločné črty, ktoré nám následne determinujú
obsah pojmu čistá ekonomická škoda. Prvou spoločnou črtou je to, že nedošlo k zásahu do absolútneho práva. Výnimku
tvorí iba prípad č. 1, avšak ako sme uviedli, v tomto prípade by náhrada škody bola aspoň v niektorých krajinách
poskytnutá z dôvodu, že sa nejednalo o čistú ekonomickú škodu ale o následnú škodu. Rovnako v žiadnom z prípadov
nedošlo k zničeniu ekonomických zdrojov (opäť s výnimkou prípadu č. 1). Poslednou spoločnou črtou je skutočnosť, že
medzi poškodeným, ktorý utrpel čistú ekonomickú škodu a škodcom neexistoval explicitný kontrakt, ktorý by ho
oprávňoval na požadovanie kompenzácie škôd vyplývajúcich z porušenia kontraktu.25
Bussani a Palmer však okrem konkrétnych prípadov uvádzajú aj štyri kategórie čistých ekonomických škôd, pod
ktoré môžeme vyššie uvedené prípady subsumovať. Patria tu:
1. Nepriame škody (tzv. Ricochet loss): Nepriamou škodou rozumieme takú škodu, kedy škodná udalosť postihne okrem
samotného poškodeného aj tretiu osobu. Niektorí autori ju označujú aj ako „relačnú ekonomickú škodu“, pretože postihuje
tretiu osobu v dôsledku jej určitého vzťahu k poškodenému. Tu zaraďujeme napríklad prípad č. 4.
2. Prenesené škody (tzv. Transfered loss): Pri prenesených škodách rozlišujeme primárneho poškodeného, teda toho, kto
bol priamo postihnutý škodnou udalosťou a sekundárneho poškodeného, na ktorého bola prenesená povinnosť znášať
škodu buď na základe zmluvy alebo priamo zo zákona. Škoda je tak prenesená z prirodzeného poškodeného
(vychádzame zo zásady „loss lies where it falls“) na inú osobu, ktorá musí škodu znášať. Na rozdiel od nepriamej škody
(kde vznikajú v dôsledku jednej škodnej udalosti dve škody, a to škoda priama, ktorou je postihnutý jeden poškodený
a škoda nepriama, ktorá postihuje ďalšieho poškodeného)26, dochádza v tomto prípade k vzniku jedinej škody, ktorá je
prenesená na osobu odlišnú od primárneho poškodeného. K transferu škody môže dôjsť na základe zákona, zmlúv, ako
lízing, kúpa - predaj, poistenie, alebo iných zmlúv, ktoré oddeľujú vlastnícke práva, resp. práva k majetku od užívacích
práv alebo špecifickým spôsobom realokujú znášanie rizika.27 Ako argument na priznávanie kompenzácie je, že škodca,
ktorý je zjavne zodpovedný primárnemu poškodenému, môže ťažiť z prenesenia zodpovednosti na sekunárneho
poškodeného, pričom je tu šanca, že bude zbavený zodpovednosti. Ako uvádza von Bar, koncept prenesenej škody je
určený na to, aby zabránil niekomu dovolávať sa pravidiel, ktorých účelom nie je ochrana tejto osoby, ale ochrana iných.28
3. Uzatvorenie verejných služieb, prepravných koridorov a verejnej infraštruktúry: V tomto prípade vzniká čistá
ekonomická škoda bez toho, aby došlo ku škode na osobe alebo majetku. Ak aj škoda vznikne, tak len na tzv. nikým
nevlastnených zdrojoch patriacich do verejnej oblasti. Takáto uzávierka priamo spôsobuje ekonomickú škodu osobám,
Porovnaj BUSSANI, M., PALMER, V., V. (eds.): Pure economic loss in Europe. s. 179-180.
DARI-MATTIACI, G., SCHÄFER, H., B.: The Core of Pure Economic Loss. s. 8.
26 Napr. ak je pri autonehode zranený manžel a manželka musí v dôsledku toho opustiť zamestnanie a zostať doma, tak priamym
poškodeným je manžel, ktorý bol poškodený na svojom absolútnom práve a nepriamym poškodeným je manželka, ktorá sa musela vzdať
zamestnania, čím jej bola spôsobená čistá ekonomická škoda. Zároveň medzi manželom a manželkou je vzťah, na základe ktorého
škodu vzniknutú manželke môžeme označiť za relačnú ekonomickú škodu.
27 BUSSANI, M., PALMER, V., V.: The Frontier between Contractual and Tortious Liability in Europe. Insights from the Case of
Compensation for Pure Economic Loss. s. 7.
28 Von BAR, CH.: The Common European Law of Torts. s. 507 – 512. In: BUSSANI, M., PALMER, V., V. (eds.): Pure economic loss in
Europe.
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ktoré sú na predmetnú verejnú vybavenosť odkázané. Nakoľko v týchto prípadoch môže vzniknúť zodpovednosť za škodu
v značnej výške a širokému spektru osôb, je potrebné určiť medze jej prípadnej náhrady. Rovnako Bussani a Palmer,
v týchto situáciách sa v podstatnej miere uplatní tzv. „floodgates“ argument29. Tu môžeme zaradiť prípady č. 1, 2 a 3.
j.
Dôvera v chybné údaje, radu alebo profesionálne služby: Čistá ekonomická škoda vzniká ako
dôsledok konania v správnosť poskytnutej informácie. Tí, ktorí podávajú rady, pripravujú údaje
alebo poskytujú služby týkajúce sa finančných záležitostí musia byť uzrozumení s tým, že na
informáciu poskytnutú klientovi sa môže spoliehať aj tretia osoba, ktorá s nimi nie je v žiadnom
zmluvnom vzťahu.30 Poškodený tak utrpí čistú ekonomickú škodu, ak v dôvere v správnosť podanej
informácie napríklad kúpi predmet za vyššiu ako trhovú cenu, resp. za vyššiu cenu, akú by bol
zaplatil, ak by sa na túto informáciu nebol spoliehal.31
5

ZÁVER
Cieľom tohto príspevku nebolo poskytnúť komplexný pohľad na čistú ekonomickú škodu. Práve naopak, chceli
sme tento fenomén priblížiť čitateľovi len vo všeobecných rysoch. Zároveň sme chceli poukázať na problém, s ktorým
zápasí väčšina vyspelých právnych poriadkov. Záverom si kladieme otázku, či tento problém má reálne kontúry a je
opodstatnený alebo ide len o umelo vytvorený konštrukt. Nech je to akokoľvek, isté je, že zodpovednosť nemôže byť
neobmedzená. Právo ako regulátor spoločenských vzťahov musí určiť jej hranice.32 Otázne zostáva, či súčasné nástroje
(predvídateľnosť škody, kauzalita,...) sú postačujúce alebo sa musíme uchyľovať k nástrojom novým, ako napríklad ku
kategórii čistej ekonomickej škody.
Použitá literatúra:
ANTALOVÁ, B.: Vývoj náhrady škody z deliktu v rímskom práve. In: Aktuálne otázky práva: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc. 1. vyd. Košice: Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006. ISBN 80-7097-642-X.
BUSSANI, M., PALMER, V., V. (eds.): Pure economic loss in Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press,
2003.
BUSSANI, M., PALMER, V., V.: The Frontier between Contractual and Tortious Liability in Europe. Insights from the Case
of Compensation for Pure Economic Loss.
BUSSANI, M., PALMER, V., V.: Pure Economic Loss: The Ways to Recovery.
CSACH, K.: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte (Štúdia o zodpovednosti za škodu
spôsobenú nesprávnou informáciou). 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-807097-784-2.
DARI-MATTIACI, G., SCHÄFER, H., B.: The Core of Pure Economic Loss. In: German Working Papers in Law and
Economics. Vol. 2005, Paper 10, 2005.
GORDLEY, J.: The rule against recovery in negligence for pure economic loss: an historical accident?.
PETROV,J. Protiprávnoct a obecná prevenční povinnost. In: Právní rozhledy, 2007, č. 20,
REBRO,K.: Rímske právo súkromné. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1980.
RIZZO, M., J.: A Theory of Economic Loss in the Law of Torts. In: The Journal of Legal Studies.
SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: EUROUNION, 2007, ISBN 978-8088984-98-6.
SUCHOŽA, J.: Niektoré teoretické a historicko – vývojové aspekty inštitútu právnej zodpovednosti za škodu. In: Niektoré
otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2010, ISBN 978-80-89284-54-2.
SUCHOŽA, J.: Niekoľko úvah k problematike obchodnoprávnej zodpovednosti. In: Obchodné právo a jeho širšie kontexty.
1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, ISBN 978-80-7097-838-2.
Van BOOM,W., H.: Pure Economic Loss – A Comparative Perspective.
Kontaktné údaje:
Mgr. Dušan Marják
dusan.marjak@gmail.com
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 01 Košice, Slovenská republika
K „floodgates“ argumentu porovnaj BUSSANI, M., PALMER, V., V.: Pure Economic Loss: The Ways to Recovery. s. 18-22.
K tomu porovnaj Van BOOM,W., H.: Pure Economic Loss – A Comparative Perspective. s. 26.
31 V niektorých právnych poriadkoch je ten, kto sa chystá spoľahnúť na stanovisko niekoho iného povinný toto stanovisko preskúmať.
V opačnom prípade má opomenutie tejto povinnosti za následok spoluzodpovednosť poškodeného prípadne úplné zamietnutie nároku na
náhradu škody.
32 Podobne SUCHOŽA, J. Niektoré teoretické a historicko – vývojové aspekty inštitútu právnej zodpovednosti za škodu.
29
30

125

PREVÁDZKA HUDOBNÝCH AUTOMATOV Z POHĽADU
AUTORSKÉHO ZÁKONA
Norbert Adamov
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Prevádzkou hudobného automatu na mieste prístupnom verejnosti sú spravidla dotknuté nielen práva
výkonných umelcov ale aj práva výrobcov zvukových záznamov a autorov. Z toho vyplýva, že prevádzkovateľ by mal od
dotknutých subjektov získať súhlas na použitie predmetu ochrany. Najefektívnejšou cestou je získať takýto súhlas
prostredníctvom príslušných organizácii kolektívnej správy práv na základe hromadnej licenčnej zmluvy. V súvislosti
s týmto procesom sú v praxi na jednej problémy s určením povinných subjektov, na druhej strane aj problémy s tým, že
povinný subjekt navrhne uzatvorenie takejto zmluvy len jednej z organizácii kolektívnej správy práv pôsobiacich na území
Slovenskej republiky, ktorá ale spravidla nebude oprávnená zastupovať všetky dotknuté subjekty.
Kľúčové slová: hudobný automat, prevádzkovateľ prevádzky, vlastník hudobného automatu, užívateľ, auditívny záznam,
miesto prístupné verejnosti
Abstract: An operation of a jukebox in a place with public access is usually not only touched by the rights of performers
but the rigts of producers of sound records and authors as well. It follows a keeper of a jukebox ought to obtain an
approval concerned with using objects protected by law. The most efficient way, how to obtain such an authorisation is
through a multiple user licence agreement. Concerning this process there are some problems in praxis connected with
identification of a liable person on one side, on the other side problems occure when the liable subject suggests
a conclusion of a contract only to one of the concerned organisations of collectiv keeping of rights, which is not probably
authorized to act for everybody of concerned subjects.
Key words: jukebox, keeper of a place of business, owner of a jukebox, user, sound record, public place
Podľa § 78 ods. 4 AZ sa (okrem iného) kolektívna správa správ vzťahuje tak na verejný prenos predvedením
predmetu ochrany akýmikoľvek technickými prostriedkami1 ako aj na použitie predmetu ochrany, za ktoré sa uhrádza
primeraná odmena.2
SOZA, ako organizácia kolektívnej správy práv, ktorá spravuje práva autorov a výkonných umelcov v náväznosti
na používanie hudobných diel a interpretačných výkonov, na svojej internetovej stránke uvádza niekoľko príkladov
porušenia autorských práv. Spoločným menovateľom týchto príkladov je absencia súhlasu na použitie hudobných diel,
pričom podľa názoru SOZA, je takýto súhlas vo forme hromadnej licenčnej zmluvy v uvedených prípadoch nevyhnutný.
Podľa SOZA „majiteľ resp. prevádzkovateľ hudobných automatov je povinný získať licenciu na ich prevádzku a
požiadať SOZA o vydanie licenčnej známky na každý nový hudobný automat pred začatím ich verejnej prevádzky (týka sa
to hudobných automatov s hudobnými dielami predvádzanými z originálnych zvukových nosičov ako aj hudobných
automatov s hudobnými dielami predvádzanými z druhotných rozmnoženín originálnych zvukových nosičov, uložených
ako komprimovaný digitálny záznam na pamäťovom médiu). Každý hudobný automat umiestnený vo verejnosti
prístupnom priestore musí byť označený licenčnou známkou SOZA s nalepeným hologramom a registračným číslom.
Hudobný automat bez licenčnej známky je nelegálny.“ Inými slovami, podľa tvrdenia SOZA stačí, ak povinný subjekt
uzavrie hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA.
Odlišné odporúčanie pre povinné osoby ako SOZA prezentuje na svojej internetovej stránke SLOVGRAM. Podľa
SLOVGRAMu „legálne prevádzkovaný hudobný automat musí byť označený registračnou známkou tak spoločnosti
SLOVGRAM ako aj SOZA. Hudobný automat, ktorý nie je označený obidvomi známkami je prevádzkovaný nelegálne.
Označenie iba jednou registračnou známkou nie je dostačujúce!“3 Nie je však jasné, prečo SLOVGRAM zabúda na OZIS
()4. OZIS na základe oprávnenia z 18. októbra 2004 vydaného Ministerstvom kultúry SR vykonáva kolektívnu správu práv
v oblasti sprístupňovania záznamov umeleckých výkonov verejnosti v rozsahu zmlúv uzatvorených s výkonnými umelcami
a inými nositeľmi práv k umeleckým výkonom.5Na rozdiel od SOZA a SLOVGRMu, OZIS na svojej internetovej stránke
neprezentuje v súvislosti s prevádzkou hudobných automatov žiadne vlastné interpretácie adresované povinným
subjektom a obmedzuje sa len na vymedzenie niektorých pojmov tým spôsobom, že ich definície doslovne prebrá
z Autorského zákona.
Viď písm. b), ods. 4, §78 AZ.
Viď písm. i), ods. 4, §78 AZ.
3 http://www.slovgram.sk/down/upozornenie%20jukeboxy.pdf. Prístup 29.03.2011.
4 Ochranné združenie interpretov Slovenska je organizácia kolektívnej správy práv, ktorej na túto činnosť bolo Ministerstvom kultúry SR
udelené oprávnenie č.4/1998 a následne oprávnenie č.4/2004.
5 Viď Oprávnenie č. 4/2004, vydané Ministerstvom kultúry SR.
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Z vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že s výnimkou OZIS (ktorá neposkytuje žiadne relevantné informácie)
tak ani SOZA a ani SLOVGRAM neposkytujú informácie o povinnostiach spájajúcich sa s prevádzkou hudobných
automatov v takej komlexnosti aby povinné subjekty mohli podľa týchto informácií konať bez obáv, že si nesplnia svoje
povinnosti ustanovené Autorským zákonom. Inými slovami, ak predmet ochrany spadá do kompetencie viacerých
organizácií kolektívnej správy práv, je logické, že nestačí uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu na použitie predmetu
ochrany len s jednou z nich. Argumentovať možno § 84 AZ podľa ktorého ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv
výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa
§ 80 (AZ), používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom
organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy vo vymedzenom odbore
použitia predmetov ochrany. Relevantným je tu aj § 48, ods. 1 AZ podľa ktorého Organizácia kolektívnej správy môže s
nadobúdateľom uzatvoriť aj hromadnú licenčnú zmluvu. Hromadnou licenčnou zmluvou udeľuje táto organizácia
nadobúdateľovi súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom
alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a nadobúdateľ sa zaväzuje, ak nie je dohodnuté inak, uhradiť
odmenu.
Inými slovami, ak má SOZA oprávnenie6 vykonávať kolektívnu správu práv len vo vzťahu k hudobným dielam (a
pokiaľ ide o majetkové a dispozičné práva, tak len k tým hudobným dielam, ktoré už nie sú voľné) je logické, že ak ide
o reprodukciu hudby v priestoroch prístupných verejnosti, tak dotknutou organizáciou kolektívnej správy práv bude aj
OZIS, pretože práva podľa Autorského zákona vznikajú výkonnému umelcovi aj vtedy ak interpretuje voľné dielo.
Zodpovednosť za porušenie Autorského zákona by nevznikla subjektu, ktorý reprodukuje záznamy interpretácií
hudobných diel v priestoroch prístupných verejnosti vtedy, ak by príslušné technické zariadenie (napríklad hudobný
automat) bolo vybavené takým repertoárom zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, ktoré by boli tak staré, že
by už neboli aktuálne žiadne majetkovo-dispozičné práva ani autorov, ani výkonných umelcov a ani výrobcov zvukových
alebo zvukovo-obrazových záznamov.
Ak ide o použitie predmetu ochrany na mieste prístupnom verejnosti, tak v zmysle Autorského zákona by mal
návrh na uzavretie licenčnej zmluvy dať používateľ diela a zaznamenaných interpretačných výkonov, za predpokladu, že
nejde o použitie pokryté zákonnými licenciami. Pokiaľ chce takýto používateľ predmetu ochrany používať tento predmet
na území Slovenskej republiky, je povinný návrh na uzavretie hromadnej licenčnej zmluvy predložiť všetkým dotknutým
organizáciám kolektívnej správy práv v Slovenskej republike. Dotknutou organizáciou kolektívnej správy práv je tá, ktorá
zastupuje niektorú z oprávnených osôb, ktorej práva budú (alebo už boli) použitím predmetu ochrany dotknuté, pretože
použitím predmetu ochrany vznikajú oprávneným subjektom majetkové právo. Výkonnému umelcovi, výrobcovi zvukového
záznamu (viď § 65 AZ) a výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu (viď § 67 AZ) vzniká za použitie záznamu právo na
primeranú odmenu aj v prípade, ak nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos záznamu umeleckého
výkonu.
Okrem majetkových práv sú tu však aj dispozičné práva oprávnených subjektov. Autor má právo udeľovať súhlas
tak na verejné vykonanie diela, ako aj na verejný prenos diela (viď § 18 ods. 2 písm. g) a h) AZ). Výkonný umelec má
právo udeľovať súhlas na sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti (viď § 63 ods. 2 písm. f). Výrobcovia
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov majú podľa § 64 ods. 2 písm. e), resp. § 66 ods. 2 písm. f) právo (po dobu
trvania svojich práv) udeľovať súhlas na sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti a v prípade výrobcov zvukovoobrazových záznamov, aj právo na udeľovanie súhlasu na verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu.
Ak ide o prevádzku hudobných automatov, tak okrem autorov diel (zastupovaných SOZA) a výkonných umelcov
(zastupovaných OZIS) sú v tomto prípade dotknutým subjektom aj výrobcovia záznamov, na ktorých sú zaznamenané
interpretácie hudobných diel. Oprávneným subjektom na výkon kolektívnej správy práv vo vzťahu k použitiu zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov je SLOVGRAM.7 Špecifikom SLOVGRAMu je širšie koncipovaný okruh zastupovaných
subjektov: okrem
a)
výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
sú to aj:
b)
vysielatelia
c)
výkonní umelci – čo sa prekrýva s vecnou pôsobnosťou OZIS
d)
nositelia práv podľa podľa § 78 ods. 1 a 2 AZ, čo znamená, že medzi zastupované subjekty patria aj
autori a výkonní umelci (viď ods. 1) ako aj všetky osoby, ktoré majú iné majetkové alebo dispozičné práva
k autorským dielam avšak nie sú autormi týchto diel – ide napríklad o dedičov alebo osoby, ktoré získali
výhradnú licenciu na použitie diela, čo sa prekrýva s vecnou pôsobnosťou SOZA.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že SLOVGRAM má univerzálnu pôsobnosť, čo sa týka správy práv dotknutých reprodukciou
hudby na miestach prístupných verejnosti a čo sa týka práv výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, má
SLOVGRAM na zastupovanie práv týchto subjektov monopol. To znamená, že z praktickej stránky je dobré obrátiť sa
s návrhom na uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy najprv na SLOVGRAM a až následne, ak by táto organizácia

6
7

Viď Oprávnenie č. 1/2004, vydané Ministerstvom kultúry SR.
Na základe oprávnenia č. 3/2004 vydaného Ministerstvom kultúry SR.
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nedokázala zmluvne pokryť nejakú oblasť z dôvodu, že dotyčného autora, výkonného umelca alebo iný oprávnený subjekt
SLOVGRAM nezastupuje, obrátiť sa príslušnú „špecializovanú“ organizáciu kolektívnej správy práv.
Kým vymedzenie príslušnej organizácie kolektívnej správy práv v súvislosti s prevádzkou hudobného automatu
nie je v teoretickej rovine problém, to isté nemožno povedať o vymedzení subjektov, ktoré majú povinnosť dať návrh
príslušnej organizácii kolektívnej správy práv na uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy. Ak ide o prípad, že
prevádzkovateľ prevádzky a vlastník hudobného automatu je ten istý subjekt, tak tu v praxi s určením povinnej osoby
nebýva problém. Komplikovanejší je prípad, ak je takýto hudobný automat len v prenájme a prenajímateľ sa zmluvne
zaviazal vykonávať nielen pravidelnú aktualizáciu pesničiek ale aj uhrádzať nároky z titulu práv upravených v AZ. Otázka,
kto si má splniť svoju povinnosť voči organizácii kolektívnej správy práv, je legitímna aj z toho dôvodu, že ekonomický
prospech má z prevádzky hudobného automatu tak prenajímateľ ako aj nájomca. V praxi sa cena prenájmu hudobného
automatu spravidla rieši tak, že nájomca a prenajímateľ sa dohodnú na percentách zo zisku, ktorý prinesie prevádzka
tohto zariadenia.8 Z toho dôvodu je možné aj opačné postavenie subjektov v nájomnej zmluve v tom prípade, ak majiteľ
hudobného automatu si prenajme miesto na umiestnenie tohto zariadenia v priestoroch prístupných verejnosti. Situáciu
môže skomplikovať aj to, že uvedené priestory ako celok bude (napríklad ako bar) prevádzkovať subjekt, ktorý má
uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom týchto nebytových priestorov. V tomto kontexte by tak majiteľ hudobného
automatu, ktorý má záujem umiestniť toto zariadenie do takejto prevádzky, mal status podnájomníka. Ak má teda (podľa
toho, čo na svojej internetovej stránke píše SOZA) požiadať o vydanie licencie na hudobný automat jeho „majiteľ, resp.
prevádzkovateľ,“ môže ísť v prípadoch podobných tým, ktoré sú uvedené vyššie, k problémom pri určení povinnej osoby.
Logickým výkladom formulácie, ktorú na svojej internetovej stránke používa SOZA, by subjektom, ktorému prioritne vzniká
povinnosť požiadať SOZA o vydanie licencie na verejnú reprodukciu hudobných diel, mal byť prevádzkovateľ, pretože
tomu vzniká vyššie uvedená povinnosť v každom prípade a nie je rozhodujúce, či je alebo nie je totožný s majiteľom
hudobného automatu9 V tejto súvislosti možno SOZA vytknúť aj to, že označenie majiteľ by sa malo správne používať
v súvislosti s právom k nehmotným statkom a preto namiesto slova „majiteľ“ sa malo použiť slovo „vlastník“ Podstatné je
však to, že ani jednoznačné vymedzenie prevádzkovateľa hudobného automatu ako povinnej osoby, nemusí byť bez
problémov vtedy, ak ekonomický prospech z prevádzky hudobného automatu sa delí medzi prevádzkovateľa nebytových
priestorov (v ktorých je hudobný automat umiestnený) a vlastníka tohto hudobného automatu, pričom, ako už bolo
uvedené vyššie, oba subjekty môžu mať buď status prenajímateľa alebo nájomcu, v závislosti na tom, či predmetom
nájmu bude hudobný automat alebo miesto na jeho umiestnenie.
Iný pohľad (ako SOZA) na to, kto je prevádzkovateľom hudobného automatu prezentuje SLOVGRAM.
SLOVGRAM rozlišuje prevádzkovateľov stravovacích a pohostinských zariadení od prevádzkovateľov hudobných
automatov. Možno to vyvodiť z výzvy adresovanej práve prevádzkovateľov stravovacích zariadení, ktorých nesprávne
oslovuje ako majiteľov:
Vážený majiteľ, dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť na nekalé praktiky nelegálnych prevádzkovateľov hudobných
automatov, ktoré môžu v konečnom dôsledku spôsobiť trestné stíhanie Vás ako prevádzkovateľa pohostinského,
stravovacieho zariadenia pre trestný čin porušovania autorského práva formou spolupáchateľstva resp. pre napomáhanie
trestnej činnosti.10
V súvislosti s určením, kto je v zmysle Autorského zákona používateľom interpretácie hudobného diela, si možno položiť
otázku, či za takéhoto používateľa možno výlučne považovať len prevádzkovateľa verejnosti prístupného nebytového
priestoru (napríklad baru) ak tento nemusí mať z reprodukovanej hudby priamy prospech, pretože nebude priamo
profitovať z peňazí, ktoré ľudia nahádžu do hudobného automatu, ale bude mať len nepriamy prospech z toho, že tento
hudobný automat zvýši atraktivitu jeho prevádzky. Takáto situácia môže nastať v prípade, ak sa prevádzkovateľ verejnosti
prístupného nebytového priestoru dohodne s majiteľom hudobného automatu na tom, že tento môže umiestniť svoj
automat v nejakej prevádzke bezodplatne alebo za symbolické nájomné. Ak teda jeden subjekt z prevádzky hudobného
automatu profituje nepriamo (pričom miera tohto prospechu sa nedá jednoznačne určiť) a druhý subjekt profituje priamo,
pretože jeho ziskom je celá tržba z hudobného automatu, je namieste otázka, či v tomto prípade je správne za
prevádzkovateľa hudobného automatu považovať prevádzkovateľa prevádzky v ktorej hudobný automat reprodukuje
záznamy interpretácií hudobných diel.
V dôsledku neexistencie vymedzenia používateľa diela v Autorskom zákone by sme mali za používateľov
záznamov interpretačných výkonov hudobných diel považovať aj tie osoby, ktoré sa rozhodnú vložiť svoje peniaze do
hudobného automatu s cieľom vypočuť si nejakú skladbu, pretože takáto činnosť je verejným prenosom diela podľa §18
ods. 2 písm. h) AZ, pričom spĺňa definičné znaky prenosu diela vymedzené v §5 ods. 1411 a 1112 AZ.. Z praktického
Viď napríklad http://www.jukeboxy.info/jukebox-pronajem/, kde sa v ponuke na prenájom hudobných automatov uvádza nasledovné:
„Podmínky pronájmu mp3 jukeboxů / musicboxů: Autorské poplatky OSA a Intergram, které za jukebox uhradíme, se Vás vůbec netýkají.
Tržba se podle obratu dělí až do výše rovného dílu, a to 50 % na 50 %.“
9 Pre porovnanie česká organizácia kolektívnej správy práv OSA považuje v tomto smere za povinné subjekty výlučne prevádzkovateľov
hudobných automatov, pričom vlastnícky vzťah k nim je irelevantný (viď http://www.osa.cz/media/91491/rz1.pdf, prístup 21.03.2011)
10 http://www.slovgram.sk/down/upozornenie%20jukeboxy.pdf. Prístup 29.03.2011.
11 Verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov
súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu
nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa aj káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.
8
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hľadiska je však nemysliteľné aby konzumenti hudby reprodukovanej na verejne prístupných miestach uzatvárali
s organizáciami kolektívnej správy práv licenčné zmluvy na použitie záznamov interpretácií diel, čo však neznamená, že
Autorský zákon nemá vo vymedzení používateľa vážne nedostatky.
Obdobnou situáciou, kedy by prevádzkovateľ nebytového priestoru nemal byť považovaný za používateľa diela je
prípad, ak sa v týchto priestoroch sa vykonáva vedecký výskum, pri ktorom sú používané záznamy interpretačných
výkonov diel vnímateľných sluchom. Môže ísť napríklad o hudobnovedný výskum hudobného vkusu alebo o psychologický
výskum súvisiaci s hudobnou percepciou. Takéto použitie zvukových záznamov diel jednoznačne nespadá pod zákonnú
licenciu použitia diela pre vedecké účely, pretože nejde o použitie diela vo forme citácie v inom diele, hoci
vedeckovýskumný účel je nepochybný. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby osoba, ktorá takýto výskum vykonáva navrhla
príslušným organizáciám kolektívnej správy práv uzavretie zmluvy na použitie diel a interpretačných výkonov. Inými
slovami, možno len ťažko obhájiť stanovisko, že prevádzkovateľ nebytového priestoru prístupného verejnosti by mohol
byť v tomto prípade považovaný za používateľa diel a interpretačných výkonov sprístupnených verejnosti.
Prevádzkovateľ prevádzky (čiže priestoru prístupného verejnosti) môže byť ex lege považovaný za používateľa
hudobného diela len vtedy, ak neoznámi v určenej lehote organizácii kolektívnej správy práv údaje potrebné na určenie
totožnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia.13
Z vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že zo súčasného znenia Autorského zákona, nie je v niektorých
prípadoch možné dospieť k jednoznačnému záveru, kto je osobou povinnou predložiť príslušnej organizácii kolektívnej
správy práv návrh na uzavretie hromadnej licenčnej zmluvy a preto by bolo vhodné do budúcnosti tento stav odstrániť
tým, že bude jasne definované, kto je používateľom predmetu ochrany na mieste prístupnom verejnosti. Zároveň by bolo
vhodné z Autorského zákona odstrániť terminologickú diverzitu, keď je rôznymi pojmami označený jeden objekt. Ako
príklad možno uviesť, že používateľ predmetu ochrany je označovaný ako: jednotlivec (§ 5 ods. 11 AZ), používateľ (§ 81
ods 4 AZ) prevádzkovateľ prevádzky (§ 81 ods. 5 AZ) a usporiadateľ (§ 81 ods. 5 a 6 AZ). V neposlednom rade by bolo
vhodné aby sa v súvislosti s predmetom, ku ktorému sa viažu tak práva autorov ako aj výkonných umelcov a zhotoviteľov
záznamov nepoužívalo označenie „dielo“14 alebo „interpretačný výkon“ 15 – nepresné pre svoje úzke vymedzenie
vzťahujúce sa len k právam autorov alebo výkonných umelcov, ale aby tieto významovo úzke termíny boli (na miestach
kde je to vhodné) nahradené označením „predmet ochrany“.
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12„ Sprístupňovanie verejnosti je verejný prenos diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si
sám zvolí.“
13 Viď §81 ods. 5 AZ.
14 Viď napr. § 5 ods. 11, ods. 14.
15 Viď napr. § 81 ods. 5.
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REKODIFIKACE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V ČESKÉ REPUBLICE
Eva Štěpánková
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Abstrakt: Od počátku 90. let 20. století se v České republice vedou diskuse o potřebě rekodifikace soukromého práva,
resp. občanského zákoníku. Přijetí osnovy návrhu nového občanského zákoníku vládou ČR v roce 2001 vyvolalo
v odborných kruzích negativní reakce. Předmětem kritiky byla zejména otázka kontinuity, resp. diskontinuity nové právní
úpravy s úpravou stávající. V reakci na diskuzi byl návrh měněn a doplňován. Jeho finální text čeká nové připomínkové
řízení a další standardní legislativní proces, v rámci kterého by návrh měla v květnu 2011 schválit vláda ČR. Následně
bude návrh předložen Parlamentu ČR jako vládní návrh nového občanského zákoníku ke schválení.
Kľúčové slová: soukromé právo, občanský zákoník, rekodifikace, kontinuita, diskontinuita, terminologie, legislativní
proces
Abstract: Since nineties of the 20th century holds in the Czech Republic the discussion about the necessity recodification
of private law, or civil code. The passage of the proposal by the Czech government in 2009 elicited negative react in
professional circles. The main topic was the question of continuity or discontinuity of the bill with the current legal
regulation. As a result of the discussion the proposal was changed and complemented. Its final text is now in the remark
process and then will continue the standard legislative process, in which the proposal should be passed by the Czech
government in Mai 2011. Subsequently the proposal will be laid before the House.
Key words: private law, civil code, recodification, continuity, discontinuity, terminology, legislative process
1

STRUČNÍ HISTORICKÝ EXKURZ O VÝVOJI PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBČANSKÉM ZÁKONNÍKU
Obecným předpisem v oblasti občanského práva hmotného je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Tento předpis nabyl účinnosti dne 1. dubna 1964. Zákoník nastavil myšlenková schémata, z nichž
některá přetrvávají v oblasti občanského práva dodnes, například důraz na jednotu zájmů společnosti a jednotlivce,
stěžejní úprava majetkových vztahů, omezení dispozitivnosti právní úpravy či zúžení věcné působnosti zákoníku.
Po událostech roku 1989 se přistoupilo k nouzovému řešení a rozpor právní úpravy s reálnými společenskými
vztahy byl řešen urychlenou a obsáhlou novelizací občanského zákoníku publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 509/1991
Sb. V průběhu 90. let 20. století a počátkem 21. století byl občanský zákoník přibližně třicetkrát novelizován. Změny byly
vyvolány potřebou praxe na zkvalitnění právní úpravy, což bohužel vedlo k tomu, že novelizace byly přijímány bez hlubší
analýzy a zohlednění širších souvislostí. Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, „výsledkem
jsou změny v právní úpravě vedoucí k nedomyšlenostem, destabilizaci zákona a k právní nejistotě“1.
První rekodifikační snahy se projevily již v roce 1993, tj. ještě před rozpadem Československa, kdy byl pod
vedením profesorů Knappa a Planka vypracován návrh paragrafového znění občanského zákoníku. Práce na návrhu,
obdobně jako na dalším návrhu vypracovaném pod vedením profesora Zoulíka z roku 1996, ustaly bez dalšího.
Až v roce 2000 rozhodl tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Motejl o obnovení prací na přípravě nového
občanského zákoníku, bez vazby na předchozí neúspěšné pokusy. Věcný záměr rekodifikace, z kterého vychází
současný návrh paragrafového znění občanského zákoníku zpracovaný týmem právníků pod vedením profesora Karla
Eliáše, byl schválen vládou ČR dne 18. dubna 2001.
Původní paragrafové znění návrhu se postupně měnilo a dotvářelo. Definitivní text návrhu nového občanského
zákoníku byl v dubnu 2009 schválen vládou a následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde však nebyl
projednán. Tím se otevřela cesta k jeho revizi spočívající v odstranění dílčích chyb, prověření některých věcných řešení a
doplnění některých úprav, například v oblasti náhrady škody, bezdůvodného obohacení či vlastnictví bytů.
2

DEFINOVANÍ HLAVNÍCH CÍLŮ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONNÍKU
Návrh respektuje dualismus soukromého a veřejného práva. Cílem je vytvořit komplexní soukromoprávní kodex,
k němuž bude existovat omezené množství speciálních právních předpisů, např. obchodní zákoník, které budou upravovat
odlišnosti typické pro jednotlivá právní odvětví. Návrh paragrafového znění vychází z vládního návrhu občanského
zákoníku z roku 1937, který modernizoval rakouský obecný občanský zákoník z roku 1811. Zároveň autoři návrhu
hodnotili občanské kodexy kontinentální právní kultury, například německý či francouzský občanský zákoník,
a v neposlední řadě bylo přihlédnuto k právní úpravě příslušných mezinárodních smluv, nařízení a směrnic Evropské unie.
Narozdíl od stávajícího pojetí občanského zákoníku je návrh postaven na tradičním rozlišení práv na osobní
a majetková s tím, že antropocentrické pojetí dominuje. Hlavními zásadami, na kterých je návrh postaven, je zásada

1

Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, s. 9.
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autonomie vůle s akcentem na vlastnickou a smluvní svobodu, která však není bezmezná. Zdůrazněna je role soudce při
tvorbě práva přizpůsobováním normativního textu zákona společenskému vývoji.
V neposlední řadě je nutno zmínit kompletně novou vnitřní strukturu nového občanského zákoníku a významné
změny v právní terminologii, například nahrazení pojmu „závazek“ termínem „dluh“, sousloví „je povinen“ termínem
„zaplatí“, „vykoná“ apod.
3

KRITIKY NÁVRHU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONNÍKU
Pelikánová kritizuje zejména rozhodnutí vlády, že základem pro zpracování návrhu by měla být osnova
československého občanského zákoníku z roku 1937, což považuje za neslučitelné s moderními kodifikačními proudy.
Z hlediska integrace ČR do mezinárodních struktur považuje za nezbytné, aby úprava byla otevřená, reflektovala
integrační otázky, používala jasný a jednoznačný právní jazyk a volila správnou míru podrobnosti a přesnosti úpravy.
Dále se Pelikánová obává, že dnešní podoba návrhu nového občanského zákoníku povede k porušení jedné ze
základních kodifikačních metod, zásady zachování právní kontinuity, zejména ve vztahu k posledním dvaceti letům.
Přetržení veškerých vazeb se současným stavem, i kdyby motivem byla návaznost na vysokou právní kulturu
předválečnou, povede podle Pelikánové ve svém důsledku k situaci, kde „soudy nebudou moci čerpat z existující
judikatury, kde veškerá doktrína ztratí význam a dojde k velikému otřesu právní jistoty“2.
Křeček ve svém příspěvku ve shodě s Pelikánovou uvádí, že doba velkých kodexů je již minulostí. Za velmi
kontroverzní považuje rozsah paragrafového znění, které obsahuje skoro 3 000 paragrafů a podotýká, že obsahuje právní
úpravu institutů, jejichž soukromoprávní povaha je hraniční, například manželství. Rovněž negativně hodnotí koncepci
rekodifikace vycházející z návrhu občanského zákoníku z roku 1937, neboť přílišná pozornost věnovaná například
problematice pastvy je na úkor absenci úpravy internetové komunikace apod. V neposlední řadě kritizuje návrhem
používanou terminologii.
Profesor Eliáš reagoval na výše předestřenou kritiku poukazem na její politický podtext a nepochopení textu
osnovy nového občanského zákoníku. Zdůraznil, že terminologie zákona musí obsahovat pružné pojmy, které se
přizpůsobí společenskému vývoji a které umožní v praxi přizpůsobit obsah zákonného textu aktuální době a poměrům.
Na přestřelku Křečka s Eliášem navázal Vlk, který se z pozice právo aplikujícího profesionála přiklání, pokud jde o
kritiku nové terminologie, na stranu Křečka. Podle něj „souboj o terminologii naznačuje, že došlo k odumření právnického
vzdělání budovaného století a jeho nahrazení vzděláním a praxí posledních padesáti let“3. Zároveň vyjadřuje obavy, že
nový kodex, který svým rozsahem a významem předčí Ústavu i Listinu, bude v důsledku nedostatku času na studium,
nedostatku teoretických znalostí a nedostatku klasického vzdělání znamenat obrovské komplikace pro advokáty, soudce i
jiné právní profese. Ty budou muset začínat od nuly, za pomoci judikatury zahraniční, rakouskouherské či předválečné.
Na obranu návrhu nového občanského zákoníku se postavil Raban, který předchozí prezentovanou kritiku
považuje za povrchní, čerpající z archaizujícího pojmosloví či obsahu. Doporučuje soustředit rekodifikační práce nejprve
na nejaktuálnější potřebné nápravy nepraktičností a následně přejít k oblastem, kde se společenský konsensus teprve
vytváří.
Jako perspektivní označuje kodifikaci korporátního práva, závazkového práva a teprve následné další kodifikace v
oblastech majetkového, rodinného a dědického práva, věcných práv, práv duševního vlastnictví atd. Naopak předmětem
další vědecké diskuse by podle Rabana měla být otázka zahrnutí právní úpravy ochrany osobnosti a dalších lidských práv
do občanského zákoníku.
Jedním z posledních přispěvatelů do odborné diskuse na téma naplnění východisek a očekávání nového
občanského zákoníku je Handlar. Nastoluje otázku, zda je nezbytné provádět najednou takové množství změn, které
prostupují všemi oblastmi soukromého práva a které budou spojeny s mimořádně dlouhým a náročným procesem
adaptace. Handlar vyjadřuje požadavek, aby se nová právní úprava lišila od dosavadní úpravy pouze v částech, které jsou
řešeny nedostatečným, nevhodným či zastaralým způsobem. Změny by podle jeho názoru měly být odůvodněny
konkrétními věcnými nedostatky platné právní úpravy a měly by směřovat k jejich odstranění.
4

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATVNÍHO VÝVOJE
V současné době je návrh nového občanského zákoníku podroben druhému připomínkovému řízení, po jehož
skončení bude následovat standardní legislativní proces, v jehož rámci by návrh měla v květnu 2011 schválit vláda ČR.
Následně bude návrh předložen Parlamentu ČR jako vládní návrh nového občanského zákoníku ke schválení.
5

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Z výše uvedeného je zřejmé, že česká odborná veřejnost se shoduje v otázce potřeby rekodifikace a modernizace
českého soukromého práva. Již však není jednotná v náhledu na kvalitu předloženého návrhu nového občanského
zákoníku. Většina odborné veřejnosti kritizuje zejména diskontinuitu předloženého návrhu s dosavadní novodobou právní
úpravou a praxí.

2
3

PELIKÁNOVÁ, I. Návrh občanskoprávní kodifikace z pohledu soudce soudu Evropských společenství, s. 345.
VLK, V. O nedostatku (nad novým občanským zákoníkem), s. 17.
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Přestože si návrh nezískal všeobecnou podporu odborné veřejnosti, nutno jej akceptovat a využít čas
legislativního procesu a případné doby legisvakance k jeho nastudování a pochopení, aby se alespoň minimalizovala
rizika, na která ve své stati upozornil Vlk. Neboť jak řekl Eliáš: „… občanský zákoník je v prvé řadě kodexem pro potřebu
obyvatelstva, nikoliv textem pro právnické pohodlí.“4
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KAUCIA NA BYTOVÉ NÁJOMNÉ
Martin Daňko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje problematiku kaucií na bytové nájomné, kde okrem zhrnutia súčasnej právnej úpravy
v slovenskom právnom systéme je inšpiračne načrtnutá úprava „security housing deposit“ v štáte New Jersey ale i úprava
kaucie v českom občianskom zákonníku. Z daných načrtnutých úprav tento príspevok ponúka najdôležitejšie oblasti
úpravy s prepojením na požiadavku potreby právnej úpravy tohto právneho inštitútu aj v slovenskom občianskom
zákonníku.
Klúčove slová: Nájomné, prenajímateľ, nájomca, kaucia na nájomné, započítanie, škoda,
Abstract: The article concerns the problem of rents securing deposits, it summarizes the current Slovak legislation related
to the issue and moreover it refers to the regulation of “security housing deposit” in New Jersey and also the regulation of
the institute of deposit in the Czech Civil Code. From the alleged legislative regulations this article covers the most
important areas in relation to the need for legal regulation of the present institute in the Slovak Civil Code.
Key words: rent, landlord, tenant, housing deposit, metering, demage
1

ÚVOD
V posledných rokoch s narastajúcim počtom bytových nájmov sa vynára potreba zabezpečenia pohľadávok
vzniknutých pri užívaní bytu nájomcom možno viac ako predtým. Vychádza to predovšetkým z trhových predpokladov,
ktoré právo tvoria ako materiálne pramene práva, a z tohto dôvodu chcem sa zamyslieť nad silou materiálnych prameňov
práva a odraz ich sily v delege ferenda pre právny inštrument kaucie na nájomné.
Ako som už zdôraznil počet bytových nájmov rapídne stúpa. Predstava, že každý ma svoj domov sa vytráca a tak ako aj
v iných spoločenských oblastiach sa približujeme trendom západnej Európy či až zaoceánskej Ameriky. Aj keď to
približovanie ma sociálno finančné dôvody, nemení to nič na právnom nadhľade, ktorý je nutné v tejto veci získať, aby
daná problematika mala svoje právne rácio.
2

SLOVENSKÁ ÚPRAVA
Ustanovenia slovenského právneho poriadku týkajúce sa bytových nájmov sa nachádzajú v Občianskom
zákonníku č.40/1964 Zb. pri všeobecnej úprave nájomnej zmluvy, ktorá sa nachádza siedmej hlave ôsmej časti. Práve
v štvrtom oddiely tejto hlavy sa na nachádza úprava bytového nájmu. Tu by som sa pozastavil nad § 686 OZ, ktorý v prvej
vete taxatívne určuje podstatné náležitosti nájomnej zmluvy. Ide o označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku
nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo aspoň spôsob ich výpočtu. Podmieňujúco je v druhej
vete určené, že by mala by obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Následne je už len uvedené v danom
odseku povinnosť vyhotoviť zápisnicu o obsahu písomnej zmluvy, pokiaľ nie je uzavretá písomne a v odseku dva právna
fikcia uzavretia zmluvy o nájme na dobu neurčitú ak nie je doba nájmu dohodnutá.
Toľko nám predpisuje zákon, no samozrejme v nasledujúcich paragrafoch sú uvedené práva a povinnosti prenajímateľa
a nájomcu ako aj otázky nájomného a úhrady plnenia poskytovaného s užívaním bytu. Nikde však nenájdeme
ustanovenie, ktoré by sa týkalo zábezpeky pre prípad vzniku škody spôsobenej nájomcom na inventári bytu. Tento
prostriedok zabezpečenia účelovo viazaný na krytie prípadných vzniknutých škôd sa v právnej praxi používa veľmi často.
V zmluvných ustanoveniach sa používa pojem kaucia alebo depozit ale jeho účel je dosť rôznorodý. V tom vidím asi
najväčší problém takejto inominátnej úpravy práv v nájomnej zmluve.
Primárny účel
Kaucia alebo depozit na nájomné predstavuje istý druh zábezpeky, predmetom ktorej je
nájomné
úhrady plnenia poskytovaného s užívaním bytu
iné ďalšie záväzky vzniknuté v súvislosti s nájmom
Nájomné, na ktorého zabezpečenie slúži aj retenčné právo prenajímateľa nehnuteľnosti k hnuteľným veciam
patriacim nájomcovi alebo osobám žijúcim s ním v jednej domácnosti, ak nejde o veci vylúčené z výkonu rozhodnutia ide
o ďalší spôsob zabezpečenia nájomného.
Nikde však v Občianskom zákonníku nenachádza možnosť zabezpečenia nájomného prostredníctvom zloženia istej
peňažnej čiastky na prípad nezaplatenia nájomného. V praxi sa ako som už uviedol môžeme stretnúť s nominátnou
úpravou nájomného vzťahu, ktorej účel je identický s kauciou. V podstate v takmer každej nájomnej zmluve môžeme
vidieť v podobe povinnosti nájomcu zaplatiť takúto peňažnú čiastku, teda pokiaľ chce uzavrieť nájomnú zmluvu. V praxi sa
nám vytvára právna zvyklosť, ktorá nemá celkom jasné pravidlá a jej obsah je v úplnej vôli prenajímateľa. Nemožno
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namietať nič proti dispozitívnosti súkromného práva v tejto problematike, ale dovoľujem si tvrdiť, že bližšia právna úprava
by bola žiadaná a to z nasledujúcich dôvodov.
v prípadoch bytových nájmov sú zmluvnými stranami často krát ľudia, ktorých právne vedomie je len na laickej
úrovni, samozrejme v prípadoch nájmov uzatvorených realitnými kanceláriami to tak nie je, no aj v takom to prípade sa
máloktorý nájomca obráti na právnu pomoc a požiada o právne posúdenie nájomnej zmluvy
druhým pre mňa nemenej dôležitým dôvodom, je často krát zámena právnej funkcie kaucie, kde mnoho
prenajímateľov si mylne zamieňa kauciu zo zmluvnou pokutou. Som názoru, že akékoľvek pretransformovanie pôvodnej
vôle na na účelovo iný a tej chvíli výhodnejší právny inštitút nie je správne z dôvodu právnej čistoty občianskych vzťahov
ako aj právnej istoty v týchto vzťahoch
vytvorenie pevných a jednotných pravidiel môže viesť aj k zlepšeniu riešenia prípadných komplikácií, ktorých
riešenie si vyžaduje súdnu cestu
Na priblíženie aké otázky by mali byť normatívne upravené by som rád načrtol mimo iného aj z inšpiratívnych dôvodov
úpravu kaucie na nájomné, ktorá je v Občianskom zákonníku v Českej republike a the Rent Security Deposit Act v práve
štátu New Jersey. Tieto dve úpravy neuvádzam úplne náhodou. V českej úprave by som chcel naznačiť, že aj napriek
tomu, že úprava nájomného vychádza z tej istej právnej úpravy t.j. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. česká úprava
bola doplnená § 686a, ktorá rieši otázku práve takéhoto druhu zábezpeky – kaucie.
Výber úpravy kaucie na nájomné v štáte New Jersey tiež nie je náhodná. New Jersey patrí v tomto smere za americkú
raritu svojou úpravou a to z dôvodu prílišnej kauzualistiky.
3

AKO TO JE V NEW JERSEY
Kaucia „security depozit“ predstavuje peňažnú čiastku, ktorá patrí nájomcovi a je zložená na začiatku nájmu
prenajímateľovi, ktorý ju spravuje.1 Ešte predtým ako sa dostaneme k účelu tejto peňažnej čiastky treba dôsledne
zdôrazniť, že predstavovaná suma je stále vo vlastníctve nájomcu. Prenajímateľ ju len spravuje aj to podľa práva štátu
New Jersey zákonne stanoveným spôsobom.
Takto zložená peňažná zmluva slúži na zabezpečenie všetkých záväzkov, ktoré môžu vzniknúť z porušenia v zmluve
uvedených povinnosti. To zahrnuje
-nezaplatenie nájomného
-všetky škody vzniknuté na inventári spôsobené nájomníkom, okrem tých, ktoré vznikli bežným opotrebovaním „ordinary
wear and tear”
Nájomná zmluva by mala jasne určiť, kde bude mať prenajímateľ uložené peňažné prostriedky a za akých podmienok. Je
nutné aby účet, na ktorom vedie tieto peňažné prostriedky, bol oddelený od osobných financií prenajímateľa. Po tom ako
prenajímateľ prevezme peňažné prostriedky od prenajímateľa, je povinný mu vystaviť do 30 dní od prevzatia písomné
potvrdenie, v ktorom sú uvedené informácie o názve finančnej inštitúcie, číslo účtu, o podmienkach vedenia účtu a druhu
účtu a predovšetkým informácie o úrokovej sadzbe a presná suma prostriedkov vloženej na účet.
Čo sa týka výšky sumy, ktorú musí nájomca zložiť u prenajímateľa, tak zákonom je určená jej maximálna výška, ktorá je
vypočítaná ako jedna a pól násobok mesačného nájomného. 2 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že výška depozitu sa
prípadným zvýšením nájomného nezvyšuje o sumu zvýšenú nájomného ale je pravidlo, že prípade takéhoto zvýšenia
nájomného sa môže navýšiť len o 10% zo sumy ešte nezvýšeného depozitu.

Oznamovacia povinnosť prenajímateľa
Prenajímateľ má povinnosť písomne informovať o nájomcu o stave osobitného účtu, na ktorom sa nachádzajú peňažné
prostriedky zložené ako depozit.
- do 30 dní od prevzatia depozitu
- do 30 dní od vyplatenia úrokov prenajímateľovi
- do 30 dní nový vlastník od kúpy nehnuteľnosti
- do 30 dní od prevodu depozitu do inej banky alebo na iný druh účtu v tej istej banke
- do konca januára každého roku
Nasledovne môžeme usúdiť, že táto úprava depozitu prináša pre prenajímateľa pomerne rozsiahle povinnosti pri
informačnej povinnosti, ktorých účelom, je aby nájomca bol dostatočne informovaný o stave svojich peňažných
prostriedok. Táto požiadavka je zdôraznená sankciami, ktorými je prenajímateľ postihnutý pokiaľ si jednu z informačných
povinnosti nesplní.
Ak teda prenajímateľ nesplní oznamovaciu povinnosť alebo peniaze vloží do inej banky ako určuje tento zákon, nájomca
môže v písomnom vyhlásení oznámiť, aby peňažná suma bola započítaná do nájomného, či už splatného alebo ešte len
v budúcnosti splateného. A následne prenajímateľ nemá právo žiadať doplnenie depozitu do skončenia existencie
nájomného vzťahu.
Vrátenie depozitu

1
2

The Rent Security Deposit Act: N.J.S.A. 46:8-19.
Tamtiež: N.J.S.A. 46:8-21.2.
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Ak dôjde k ukončeniu nájmu a to bez ohľadu, či predčasnému alebo riadnemu, je prenajímateľ povinný do 30 dni od
odsťahovania sa depozit vrátiť spolu s príslušenstvom nájomcovi, znížený o dlžné nájomné a o peňažnú čiastku
vzniknutých škôd, ktoré nájomca spôsobil na majetku prenajímateľa.3 V tomto prípade pôjde o jednostranné započítanie,
ktorým si prenajímateľ započíta škodu na majetku alebo sumu dlžného nájomného voči splatnej pohľadávke nájomcu
z práva na vrátenie depozitu. Ešte predtým ako k takémuto započítaniu dôjde musí prenajímateľ vystaviť zoznam
pohľadávok, kde je uvedený dôvod a výška jednotlivých prenajímateľových pohľadávok a doručene ho poslať nájomcovi.
Čo sa týka posudzovania rozsahu vzniknutých škôd, vychádza sa z princípu poškodenia veci na rámec bežného
opotrebenia („ordinary wear and tear”).
Ak prenajímateľ v stanovenej lehote nevráti takto určenú peňažnú sumu (depozit) alebo ju vráti neoprávnene zníženú, má
nájomca možnosť svoje domnelé právne nároky týmto konaním vzniknuté uplatniť na tkz. Malom súde „ Small Claim
Court“. Ten následne má 30 dní na základe predložených dôkazov aby rozhodol, či započítanie urobené prenajímateľom
bolo protiprávne alebo započítaná pohľadávka vypočítaná nesprávne. V prípade ak súd uzná nájomcove námietky, je
prenajímateľ povinný zaplatiť nájomcovi sumu, ktorá predstavuje dvojnásobok peňažnej čiastky, ktorú neoprávnene
započítal. 4
V prípadoch prevodu nehnuteľností je právny nástupca zodpovedný za prevod depozitu v plnej výške (aj jeho
príslušenstva) na nim určený účet, kde musí ako som už spomínal do 30 dni od prevodu informovať nájomcu o všetkých
týmto zákonom stanovených a už spomínaných informáciách.Nový prenajímateľ zodpovedá za depozit, aj keby mu ho
právny predchodca nepreviedol. 5
Zaujímavá situácia nastáva ak prenajímaná nehnuteľnosť je poškodená požiarom, záplavami inými živelnými
pohromami, čo spôsobuje, že nie je nájomcom ďalej obývateľná. V takom prípade musí prenajímateľ od vysťahovania
nájomcu do piatich dní poskytnúť na 30 dní depozit s pomerným príslušenstvom prípadne znížený o dlžnú sumu za ešte
nezaplatené nájomné pomerne vypočítané ku počtu dní, ktoré v byte nájomca v danom týždni alebo mesiaci býval
6 a úhradu vzniknutých škôd, dostupným na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť. V tomto prípade musí do troch dní
od vysťahovania uviesť na poslednú známu nájomcovu adresu, kde bude depozit dostupný. V prípade, že nebolo možné
nájomcovi toto oznámenie doručiť na posledná známu adresu, prenajímateľ je povinný tento oznam umiestniť na všetky
vonkajšie dvere predmetnej nehnuteľnosti. Ak márne uplynie 30 dní na vyzdvihnutie depozitu, prenajímateľ vloží depozit
naspäť do tej istej banky, z ktorej bol depozit vybraný.
Ešte je v tomto prípade nutné dodať, že pokiaľ by sa nehnuteľnosť stala opäť obývateľnou, tak nájomca musí jednu tretinu
depozitu zložiť prenajímateľvoi ihneď pri nasťahovaní sa druhu tretinu do 30 dni od nasťahovania a poslednú tretinu do 60
dní. 7
Z predmetnej úpravy je možné usúdiť, že v štáte New Jersey je úprava depozitu pomerne dôsledná, je však treba
povedať, čo je pre anglosasky právo typické, že je len odrazom judikatúrou tvoreného práva, preto sa nám môže zdať
dosť nezvyčajná. Je však dobré v tejto súvislosti povedať, že predovšetkým jej cieľom je ochrana nájomcových peňažných
prostriedkov zverených ako depozit a v tomto smere až zbytočné prehnaná už uvedená oznamovacia povinnosť, ktorej
však dôvody sú možno opodstatnené ale nie až tak závažné, aby boli dôvodom na takéto povinnostné bremeno na strane
prenajímateľa.
4

ČESKÁ ÚPRAVA KAUCIE
Český občiansky zákonník svojou novelou č. 107/2006 prináša novú právnu úpravu formy zabezpečenia možnej
budúcej prenajímateľovej pohľadávky, ktorá ak nastanú skutočnosti, ktoré ju založia a to:
-nezaplatením nájomného
-nezaplatením úhrady nákladov vzniknutých užívaním bytu
-vznikom iných záväzkov na predmete nájmu napr.škoda na prenajímateľovom majetku
V § 686a, ktorý bol touto novelou doplnený, je vytvorená možnosť prenajímateľa žiadať od nájomcu zloženie peňažnej
sumy, no však nie vyššej ako trojnásobok mesačného nájomného k prenajímateľovi. 8 Súčasná úprava ďalej určuje
povinnosť prenajímateľa vložiť takto získané peňažné prostriedky na osobitný účet v peňažnom ústave. Podobne ako v aj
úprave depozitu v štáte New Jersey je požiadavka aby išlo účet, na ktorom by boli peniaze z kaucie oddelené od
ostatných prenajímateľových peňažných prostriedkov.
Aj keď profesor Švestka je názoru, že predmetná úprava priniesla len väčšiu reguláciu právnych vzťahov z nájmu bytu, 9
ale zároveň priniesla a to predovšetkým aj väčšiu ochranu nájomcových záujmov, čo bolo a na Slovensku podľa môjho
z dôvodu absentujúcej úpravy stále je prejavom často krát nevyhovujúcej inominátnej úpravy.

N.J.S.A. 46:8-21.1.
Tamtiež.
5 N.J.S.A. 46:8-20.
6 V štáte New Jersey sa nájomné môže platiť aj mesačne aj týždenne teda podľa zmluvy stanovených časových úsekoch.
7 N.J.S.A. 46:8-21.1.
8 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, § 686a, ods.1 a 2.
9 ŠVESTKA, J. a kol.: Občanský zákoník II, 2. vydání, C.H.BECK Praha 2009, s. 1977.
3
4
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Napríklad súčasná strana necháva na vôle zmluvných strán, v tomto prípade tej ekonomicky silnejšej, prenajímateľovi aby
si určil podmienky kaucie. Nikde však nie je ustanovené, že nájomcovi prenajímateľ vyhovie, pokiaľ by žiadal aby zložené
peňažné prostriedky uložil na účet v banke alebo v inom peňažnom ústave. Tento fakt môže byť zaujímavý z dôvodu
„plodov“, ktoré predmetné peniaze by mali prinášať nájomcovi aj napriek tomu, že sú v úschove u prenajímateľa.
Otázna je v českej úprave možnosť započítať prenajímateľovu pohľadávku, ktorá vychádza z predpokladu, že
prenajímateľova pohľadávka je judikovaná alebo uznaná. „Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě
pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných
závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným
rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných.” 10
Takto dochádza jednostrannému započítaniu prenajímateľom, kde jeho judikovaná alebo nájomcom uznaná pohľadávka
sa započíta voči nájomcovej pohľadávke voči prenajímateľovi o vrátenie dlžnej sumy z depozitu.
Neviem či v reáliách fungovania nášho súdnictva by mienené započítanie nenastalo až po skončení nájmu, nakoľko česká
právna úprava ho umožňuje urobiť za predpokladov uvedených vyššie kedykoľvek počas existencie nájmu s tým, že
následné vzniká nájomcovi povinnosť doplniť peňažné prostriedky do výšky pôvodnej sumy, a to pod sankciou skončenia
nájmu ak tak neurobí do jedného mesiaca od dňa, kedy došlo k započítaniu.11
Zánik nájmu v tomto smere neprináša nič nové, kde česká úprava stanovuje povinnosť vrátiť peňažnú čiastku do jedného
mesiaca od vysťahovania bývalému nájomcovi.12 Samozrejme, že predpokladaná suma bude tvoriť jednak sumu zloženú
na začiatku ako aj jej príslušenstvo, ak nedošlo započítaniu a následnému už k vráteniu peňazí do pôvodnej výšky
z dôvodu skončenia nájmu.
5

ZÁVER
Kaucia na bytové nájomné nie je v slovenskom právnom poriadku upravená, čo môžno aj spôsobuj aplikačné
problémy, kde často krát zmluvné strany vychádzajú zo svojich ekonomických statusov, ktoré vedú k nedostatočnej
ochrane nájomcu. Vytvorenie právnej úpravy je v súčasnej dobe, kde bytových nájmov neustále pribúda, nevyhnutnosť.
Táto úloha patrí tým, ktorí pracujú na tvorbe nového občianskeho zákonníka, ktorý v prípade, že v dohľadnej dobe bude
pripravený na prijatie, musí túto požiadavku reflektovať. Miera v akej pripustíme úpravu kaucie musí sledovať všetky
materiálne pramene práva, aby vytvorila pravidlá, ktorými budú nájomné vzťahy danou úpravou právne čistejšie
a jasnejšie za účelom zlepšenia úpravy občianskoprávnych vzťahov.
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ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ
Róbert Baran
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Pohľad na problematiku komplikovanosti nadobúdania nehnuteľností v spojitosti so zmenami, ktoré sa
uskutočnili v poslednom časovom období, s dôrazom na problematiku odstúpenia od zmlúv o prevode nehnuteľností.
Poukázanie na nejednoznačnosť a názorovú rozdielnosť chápania niektorých základných pojmov príznačných pre oblasť
evidovania nehnuteľností. Porovnanie jednotlivých rozdielnych názorov a koncepcií k tejto problematike, v spojitosti
s následným evidovaním odstúpení od zmlúv v katastri nehnuteľností. Záverom sú ponúkané možnosti riešenia tohto
problému, ako aj ponechaný voľný priestor na diskusiu, či ďalšie možnosti riešenia.
Kľúčové slová: vklad, evidovanie nehnuteľností, kataster nehnuteľností, právny úkon, zmluva, vznik vlastníckeho práva,
zánik vlastníckeho práva.
Abstract: The insight into the complicated problem of real estate acquiring in connection with resent changes with
emphasis on the problem of avoidance of the contract on real estate conveyance. The focus on the ambiguity and different
opinions in the understanding of some essential terms, which are characteristic of the registration of real estate. The
comparison of different opinions and conceptions in connection with the consequential registration of avoidance on the
contract on real estate conveyance. There are offered certain possibilities of the resolution of this problem at the
conclusion, as well as the free space for discussion or other possibilities of resolution.
Key words: registration, registration of real estate, cadastre of real estate, legal act, contract, the origin of the right of
property, the demise of the right of property
1

VZNIK VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
Na úvod je žiaduce položiť si otázku: „Ako vzniká, resp. nadobúda sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti?“ Bez
pochopenia, či znalosti systému vzniku vlastníctva k nehnuteľnosti, nemôžeme dostatočne dobre pochopiť ani
problematiku zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci. To, čo z právneho hľadiska vzniká, určitým spôsobom aj
zaniká, a to, čo sa zapisuje do určitej evidencie, musí sa z tejto evidencie dať aj vymazať, nadobudnutie vlastníctva sa
musí dať aj zrušiť.
Na nadobudnutie vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam sú potrebné dva úkony. Najprv je
potrebné uzavrieť určitý právny úkon súkromnoprávnej povahy (jednostranný, dvojstranný alebo aj viacstranný),
najčastejšie zmluvu, medzi určenými subjektmi. Tento spôsobilý právny úkon je titulom nadobudnutia práva (tzv.
nadobúdací titul, právny dôvod, titulus) v zmysle príslušnej hmotnoprávnej normy. V tejto fáze, vo fáze prijímania návrhu
na uzavretie zmluvy, dochádza k vzniku záväzkovo-právneho vzťahu medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorého
obsahom je záväzok previesť právo na nadobúdateľa a nadobúdateľovi z toho plynie určitá (podľa typu zmluvy) povinnosť.
Zmluva je právnym titulom vzniku vlastníckeho práva. Následne je potrebný druhý úkon podľa procesnoprávnej normy
(katastrálneho zákona), ktorým je vydanie rozhodnutia správnym orgánom (príslušnou správou katastra) o povolení vkladu
vlastníckeho alebo iného vecného práva do katastra nehnuteľností, označovaný ako spôsob nadobudnutia (tzv. modus).
Až touto druhou fázou sa uskutočňuje skutočný prevod práva na nadobúdateľa, tento prevod už pôsobí vecno-právne.
U hnuteľných vecí je touto druhou fázou ich odovzdanie.
Zmluva o prevode nehnuteľnosti a vklad práva do katastra na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej
správy katastra o jeho povolení vytvárajú spolu zloženú právnu skutočnosť, pričom obidve jej zložky sú rovnocenné. To
znamená, že prevod vecného práva k nehnuteľnosti nemôže spôsobiť samotná zmluva, a taktiež ho nemôže spôsobiť
vklad bez perfektnej a platnej zmluvy. Právne účinky vkladu (s určitými výnimkami) vznikajú na základe právoplatného
rozhodnutia správy katastra o jeho povolení, teda ex nunc.
Vklad je úkon príslušného štátneho orgánu (správy katastra) konštitutívnej povahy, na základe ktorého vznikajú,
menia sa alebo zanikajú práva k nehnuteľnostiam, t. j. má právotvorné účinky. Je to individuálny akt aplikácie práva
verejnoprávneho charakteru.
Tento individuálny právny akt je právne záväzný a spôsobuje vznik, zmenu alebo zánik oprávnení a právnych
povinností konkrétnych subjektov. Takýto právny akt je tiež záväzný pre orgán, ktorý ho vydal. Zmenu takto už raz
vydaného individuálneho právneho aktu je možné dosiahnuť len na to stanoveným spôsobom uvedeným v príslušnej
právnej norme (napr. v prípade zamietnutia návrhu na vklad - odvolaním na príslušný krajský súd, v prípade zastavenia
konania o povolení návrhu na vklad - odvolaním na príslušný katastrálny úrad a v prípade povolenia vkladu – nápravu
prípadne nesprávne povoleného vkladu je možné dosiahnuť jedine súdnou cestou alebo diskutabilnou cestou
prostredníctvom protestu prokurátora).
Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vecného práva k nehnuteľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by
zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vecného (vlastníckeho a iného vecného) práva k nehnuteľnej veci. Účinky
137

vkladu spočívajú v nadobudnutí vecného práva k nehnuteľnosti, t.j. vo vecno-právnych následkoch, a nie v záväzkovoprávnych následkoch (v účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Uzavretím právneho
úkonu súkromnoprávnej povahy (zmluvy) dochádza medzi subjektmi tohto úkonu k vzniku záväzku, záväzkových práv. Ak
tento právny úkon má nadobudnúť aj vecno-právne účinky, je potrebné vydanie individuálneho právneho aktu
verejnoprávnej a konštitutívnej povahy.
Zmluva o prevode nehnuteľnosti má teda dva druhy účinkov, ktoré pri odstupovaní od nej a následnom
zaevidovaní tohto odstúpenia do katastra treba rešpektovať:
- záväzkovo-právny účinok znamená, že (napr.) predávajúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy kupujúcemu
odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, takýto
účinok potom pôsobí len medzi zmluvnými stranami, inter partes;
- vecno-právny účinok znamená, že nadobudnutie vlastníckeho práva, ktorý nastane až potom, ako dôjde ku
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, už pôsobí vo vzťahu ku všetkým, teda egra omnes.
2

ZÁNIK VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI ODSTÚPENÍM OD ZMLUVY
Na zánik, zrušenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti formou odstúpenia od zmluvy nejestvuje jednoznačný
názor prijímaný väčšinou odbornej verejnosti. K problematike odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľnosti je možné
badať rôzne, navzájom protichodné, ale i vzájomne zhodné, či obdobné myšlienky, názory, koncepcie, a to z rôznych
dôvodov.
V prvom rade je to z dôvodu vyššie uvedenej dvojfázovosti nadobúdania nehnuteľnosti, z dôvodu rozdielu medzi
vecno-právnymi a záväzkovo-právnymi účinkami a v neposlednom rade z dôvodu stále sa meniacej právnej úpravy danej
oblasti, či rôznych názorov rôznych súdov prezentovaných v nimi vydaných rozhodnutiach, či stanoviskách. V tejto
súvislosti netreba zabúdať ani na prax kompetentných orgánov, a to katastrálnych orgánov (dnešné správy katastra,
katastrálne úrady a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR).
2.1

Samotný pohľad na inštitút odstúpenia od súkromnoprávnej zmluvy
Odstúpenie od zmluvy je jednostranný a adresovaný právny úkon, z ktorého musí jasne vyplývať vôľa oprávnenej
strany odstúpiť od zmluvy. V podstate ale nemožno vylúčiť, aby sa účastníci dohodli na odstúpení od zmluvy aj vtedy, keď
to zákon neustanovuje alebo keď sa o tom vopred nedohodli. Ak by sme vychádzali zo samotnej Ústavy SR, kde
podľa článku 2 ods. 3, každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo
zákon neukladá, tak takúto dohodu účastníkov o odstúpení od zmluvy zákon nezakazuje, a preto je prípustná. Vzhľadom
na nejednotnosť rozhodovania súdov ohľadom odstúpenia od zmluvy, občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR
prijalo stanovisko publikované pod č. Cpj 29/97 zo dňa 20. 10. 1997, v ktorom sa uvádza že odstúpenie od zmluvy je
jednostranný právny úkon adresovaný druhej zmluvnej strane, ktorým sa ruší zmluvný záväzkový vzťah. Uvedený právny
úkon nadobúda účinnosť okamihom, kedy dôjde do dispozičnej sféry druhého subjektu. Jeho účinnosť nie je podmienená
súhlasom druhého účastníka, ani rozhodnutím súdu.1 Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že nie je potrebné, aby
bol výslovne použitý termín odstúpenie (sú akceptovateľné aj iné termíny, napr. zrušenie zmluvy, zánik zmluvy a pod.).
Podstatné však je, aby z prejavu vôle bolo jednoznačné, že strana od zmluvy odstupuje. Prejav vôle musí byť výslovný,
nemožno ho urobiť konkludentne. Dôsledkom odstúpenia od zmluvy je zánik zmluvy, a teda spravidla aj zánik práv a
povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy upravuje tak Občiansky, ako aj Obchodný zákonník, pričom oba kódexy vychádzajú zo
základného princípu, že od zmluvy možno odstúpiť výlučne iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva, Obchodný, resp.
Občiansky zákonník alebo iný zákon. Právo účastníka záväzkového vzťahu odstúpiť od zmluvy jednostranným
adresovaným právnym úkonom vzniká zásadne ako dôsledok porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, teda ide o
právo zodpovednostné. Na rozdiel od všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku, kde podľa ustanovenia § 48 ods. 2
účinným odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc), teda odstúpenie vyvoláva stav, ako keby
záväzok nikdy nevznikol a poskytnuté plnenia sa stávajú plneniami bez právneho dôvodu, podľa úpravy obsiahnutej v
Obchodnom zákonníku odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy (§ 351 ods. 1),
odstúpenie pôsobí ex nunc a vedie k dodatočnému odpadnutiu právneho dôvodu plnenia, ktoré si strany poskytli pred
odstúpením2 (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Obo 159/2003). Obchodný zákonník v § 344 až 351 obsahuje
všeobecnú a ucelenú úpravu odstúpenia od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností, prípadne hrozby takéhoto
porušenia v obchodných vzťahoch. Aj preto sa úprava odstúpenia od zmluvy obsiahnutá v Občianskom zákonníku na
obchodné vzťahy nepoužije.
Odstúpenie od zmluvy podľa § 48 Občianskeho zákonníka je možné len v prípade, ak je to v zákone ustanovené
(napr. § 49, 575 ods. 3, 623 Občianskeho zákonníka) alebo ak je to medzi účastníkmi zmluvy dohodnuté. Odstúpiť je
možné len od zmluvy, ktorá bola platne uzavretá. Odstúpenie od zmluvy sa stáva perfektným okamihom dôjdenia tohto

1
2

Zbierka rozhodnutí a stanovísk súdov SR, publikačné č. 42/1997, s. 137.
Zo súdnej praxe, publikačné č. 81/2004, s. 177.

138

prejavu do dispozičnej sféry adresáta. K perfektnosti odstúpenie nie je totiž potrebný ani súhlas adresáta a ani
rozhodnutie súdu3. Právnymi následkami odstúpenia od zmluvy sú tieto skutočnosti:
- zmluva sa ruší od počiatku (ex tunc), ak právny predpis alebo dohoda účastníkov neustanovuje inak,
- odstúpením od zmluvy sa subjekty zrušenej zmluvy musia medzi sebou vysporiadať podľa zásad
o bezdôvodnom obohatení podľa Občianskeho zákonníka,
- odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Poznáme všeobecný zákonný dôvod možnosti odstúpenia od zmluvy, osobitné zákonné dôvody a dôvody
vyplývajúce zo zmluvy. Všeobecný zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy je upravený v § 49 Občianskeho zákonníka,
podľa ktorého účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.
Tieseň predstavuje určitý objektívny stav, pre ktorý nie je rozhodujúce ako vznikol, (či udalosťou, pôsobením tretích osôb,
druhým zmluvným subjektom) a či o nej druhy zmluvný subjekt vedel4. Tieseň umožňuje oprávnenej osobe odstúpiť od
zmluvy len vtedy, ak bola zmluva uzavretá aj za nápadne nevýhodných podmienok. Obe podmienky, a síce tieseň
a nápadne nevýhodné podmienky, musia byť splnené súčasne vzhľadom k tomu, že ide o dva samostatné predpoklady
v zmysle § 49 Občianskeho zákonníka. Tam, kde druhá zmluvná strana voči odstúpeniu nenamieta, nie je potrebné
rozhodnutie súdu. V opačnom prípade zostáva poškodenej strane domôcť sa svojich práv ohľadom odstúpenia od zmluvy
jedine súdnou cestou. Nápadnú nevýhodnosť podmienok treba skúmať v každom jednotlivom prípade osobitne a
prihliadnuť najmä na to, aké plnenie sa stáva povinnosťou pre účastníka, ktorý koná v tiesni, a na aké plnenie má tento
účastník zmluvy právo. Ak je medzi týmito plneniami zjavný hodnotový, majetkový, či iný zjavný nepomer, možno usúdiť,
že v okamihu uzavretia zmluvy existovali nápadne nevýhodné podmienky.
Obchodný zákonník aplikáciu tohto ustanovenia (§ 49 Občianskeho zákonníka) v obchodných vzťahoch výslovne
vylučuje. Účastník obchodnoprávnych vzťahov v záujme stability obchodných vzťahov teda nemôže odstúpiť od zmluvy v
prípade, ak sa preukáže, že ju uzavrel v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Takéto riešenie vychádza zo
skutočnosti, že podnikateľ musí znášať určité podnikateľské riziko ako súčasť podnikania, ktoré okrem iného vyplýva aj z
definície podnikania (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), keďže podnikanie je činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Okrem tohto všeobecného dôvodu je možné odstúpiť od zmluvy len, ak je to v zákone ustanovené alebo
účastníkmi dohodnuté. Jedným z najčastejších dôvodov odstúpenia od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti
je prípad nezaplatenia kúpnej ceny. Aj keby sa účastníci v zmluve nedohodli na možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy,
Občiansky zákonník v § 517 ods. 1 stanovuje, že dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní
ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť.
Dôležitou právnou zmenou, ktorá nastala v rámci tejto problematiky, bolo prijatie novej vyhlášky Úradom
geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon (ďalej len „nový vyhláška“)
a ktorá nahradila dovtedy platnú vyhlášku č. 79/1996 Z. z. (ďalej len „pôvodná vyhláška“).
2.2

Odstúpenie od zmluvy v čase rozhodovania o vklade
Právnu úpravu odstúpenia od zmluvy obsahuje Občiansky zákonník v § 48 a 49 (pozri vyššie). V katastrálnom
zákone odstúpenie od zmluvy rieši § 31b a v pôvodnej vyhláške § 38. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy ešte predtým
ako bol vklad povolený, podľa § 31b katastrálneho zákona dôjde k zastaveniu konania o návrhu na vklad. V zmysle
pôvodnej vyhlášky nastával problém pri odstúpení od zmluvy v prípade, ak už bol vklad povolený (pozri nižšie).
Ak k účinnému odstúpeniu od zmluvy došlo ešte pred rozhodnutím správy katastra o návrhu na vklad, konanie
o povolení vkladu sa zastaví. Vyplýva to podľa § 31b písm. b) katastrálneho zákona, podľa ktorého, konanie o návrhu na
vklad sa zastaví, ak účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad. To znamená, že ak
bola zmluva o prevode nehnuteľnosti riadne, v súlade s právnymi predpismi uzavretá, bol podaný návrh na jej vklad do
katastra nehnuteľností a počas lehoty, ktorú má príslušný zamestnanec príslušnej správy katastra na vydanie rozhodnutia
o tomto vklade, príde návrh, žiadosť o zastavenie konania z dôvodu odstúpenia od zmluvy, zamestnanec rozhodujúci
o tomto vklade v podstate preskúma iba zhodnosť účastníkov a zhodnosť predmetu konania a taktiež, či jednostranné
odstúpenie bolo doručené druhej strane, a následne konanie o tomto vklade zastaví.
Zákon ale nerieši, či ide o oprávnené odstúpenie od zmluvy z dôvodov taxatívne uvedených v Občianskom
zákonníku alebo z dôvodov uvedených v zmluve. Môže teda nastať situácia, že povedzme predávajúci odstúpi od zmluvy
z dôvodu porušenia určitých, zmluvne podchytených povinností kupujúcim, ktoré v skutočnosti porušené neboli. Následne
správa katastra konanie zastaví. Alebo v prípade situácie, keď bola kúpna cena zaplatená po lehote splatnosti, ktorá bola
stanovená povedzme na 5 deň po podaní návrhu na vklad, resp. zaplombovaní listu vlastníctva, predávajúci odstúpi od
zmluvy a správa katastra konanie zastaví. V takomto prípade bude mať predávajúci prevádzanú nehnuteľnosť naďalej vo
svojej dispozičnej sfére a taktiež bude mať na svojom účte kúpnu cenu. V takomto prípade by kupujúcemu ostávala
možnosť pomáhať sa svojej kúpnej ceny jedine súdnou cestou.

3
4

KIRSTOVÁ, K.: Evidencia nehnuteľností z pohľadu práva. Košice 1999, s.72.
Tamtiež, s.80.
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2.3

Odstúpenie od zmluvy po povolení vkladu
K problému odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľnosti po právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu
nejestvuje jednoznačný teoreticko-právny záver ani jednoznačná právna úprava. Tu sa prezentovali i stále sa prezentujú
rôzne názory, z ktorých možno badať dva najvýznamnejšie, a navzájom protichodné názorové prúdy. Problémom totiž je,
či samotným odstúpením od (kúpnej) zmluvy (potom, ako bol vklad v prospech kupujúceho v katastri nehnuteľností
povolený) dochádza aj k obnoveniu vlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom prevodu
a či sa bez ďalšieho zapíše predávajúcemu jeho obnovené vlastnícke právo do katastra spätne.
Prvý názor je prezentovaný tým, že odstúpenie od zmluvy, nemôže mať za následok zmenu už zafixovaného
právneho vzťahu k nehnuteľnosti, ani zrušenie zmluvy od počiatku. V prípade súdneho rozhodnutia už pôjde o žalobu
o určenie vlastníckeho práva, kedy už v zmysle § 34 a nasl. katastrálneho zákona ide o záznamovú listinu. Navrátenie do
predošlého stavu je možné dosiahnuť len spätnou kúpou alebo určovacou žalobou. Týmito spôsobmi bolo možné
dosiahnuť zmenu aj podľa pozemnoknižného poriadku, ktorý platil u nás do roku 1950.
Podľa druhého názoru správa katastra musí zákonné dôvody zmeny alebo zániku práva rešpektovať a uskutočniť
na základe týchto dôvodov príslušné záznamy, a to na základe verejných alebo iných listín v zmysle § 34 a nasl.
katastrálneho zákona. Ak sa zmluva zrušuje od počiatku, jej právne následky zanikajú so spätnou účinnosťou, ku dňu
uzatvorenia zmluvy. Správa katastra odstúpenie od zmluvy musí rešpektovať a musí vykonať záznam o zániku
nadobudnutého práva, od ktorého sa platne odstúpilo.
Tieto nejasnosti mala vyriešiť pôvodná vyhláška, ktorá v § 38 ustanovila, aké listiny sú spôsobilé na vykonanie
záznamu, ak práva k nehnuteľnosti vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona. Podľa § 38 písm. h) bod. 1 a 2 pôvodnej
vyhlášky, na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 zákona, ak právo k nehnuteľnosti vzniklo, zmenilo sa alebo
zaniklo zo zákona, sú spôsobilé najmä návrh, ktorého prílohou, ak ide o odstúpenie od zmluvy, je písomný prejav vôle
účastníkov zmluvy odstúpiť od zmluvy s úradne overenými podpismi, rozsudok súdu v prípade, ak bolo právo k
nehnuteľnosti dotknuté ďalším právnym úkonom.
V tejto súvislosti môžeme uviesť rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3Cdo 151/96 zo dňa 21.8.1997, podľa
ktorého platné odstúpenie od zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 48 ods. 1
Občianskeho zákonníka má za následok len zánik záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý takouto zmluvou vznikol, a nie tiež
zánik vecného práva, ktoré vzniklo vkladom práva do katastra nehnuteľností po príslušnom konaní a rozhodnutí
správneho orgánu. Odstúpenie od zmluvy nie je samo o sebe dôvodom pre obnovenie vlastníckeho práva k prevádzanej
nehnuteľnosti právneho predchodcu. Preto konštitutívne účinky môžu byť odstránené buď tak, že bude spätne vložené
vlastnícke právo na pôvodného vlastníka, na základe dohody účastníkov v zmysle § 28 a nasl. katastrálneho zákona
alebo záznamom v zmysle § 34 a nasl. katastrálneho zákona, a to na základe rozhodnutia príslušného súdu vydaného
v konaní o žalobe o určenie vlastníckeho práva.5 Ak jeden z účastníkov zmluvy dôvody odstúpenia popiera, stáva sa
odstúpenie sporným a zmena v katastri sa vykoná záznamom na základe právoplatného rozsudku vydaného
v občianskom súdnom konaní.
Aj napriek názoru Najvyššieho súdu SR, v prípade súhlasného prejavu vôle odstúpiť od zmluvy, musel do prijatie
novej vyhlášky správny orgán postupovať podľa platnej právnej úpravy a vykonať zmenu vlastníckeho a iného vecného
práva v katastri nehnuteľností nie vkladom, ale formou záznamu v súlade s § 38 písm. h) pôvodnej vyhlášky. Podľa § 38
písm. h) pôvodnej vyhlášky, podmienkou odstúpenia od zmluvy bola dohoda medzi všetkými účastníkmi. V zmysle
katastrálneho zákona sa dohody zapisujú vkladom s výnimkami ustanovenými v § 34 katastrálneho zákona. Keďže tu bol
rozpor medzi katastrálnym zákonom a pôvodnou vyhláškou, bolo logickejšie vyhlášku ako predpis nižšej právnej sily
nerešpektovať, lebo pôvodná vyhláška bola taktiež v rozpore s Občianskym zákonníkom. Predmetná vyhláška zároveň
vylučovala, aby sa záznamom zapísalo jednostranné odstúpenie od zmluvy. V zmysle vyhlášky teda nezostávalo tomu
účastníkovi, ktorý chcel jednostranne odstúpiť od zmluvy iná možnosť, ako obrátiť sa na príslušný súd v trojročnej
premlčacej lehote a následne na základe rozhodnutia súdu podať návrh na vykonanie záznamu6. Ak je odstúpenie od
zmluvy neopodstatnené a správa katastra je nútená o ňom vykonať záznam, deklarovalo by sa obnovenie pôvodného
stavu, hoci právny titul de facto nezanikol7.
a)
Ak kupujúci poskytol súčinnosť predávajúcemu - v zmysle predchádzajúcej praxe katastrálnych
orgánov daných pôvodnou vyhláškou:
Náš právny poriadok teda stanovuje (stanovoval), že ak kupujúci poskytne súčinnosť predávajúcemu pri
obnovení jeho vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, odstúpenie od zmluvy sa do katastra zapíše záznamom.
Súčasťou návrhu na zápis vlastníckeho práva záznamom do katastra nehnuteľností je odstúpenie od zmluvy spolu so
súhlasným stanoviskom zmluvných strán. Súhlasný prejav vôle je dôležitý z hľadiska ochrany práv účastníka, voči
ktorému smeruje odstúpenie (kupujúci).
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (pôvodná vyhláška) správa katastra v prípade predloženia listiny
o odstúpení od zmluvy neskúmala dôvody tohto odstúpenia. Právo odstúpiť od zmluvy vzniklo zo zákona a do katastra sa
zapisovalo záznamom. V zmysle katastrálneho bulletinu č. 3/2000, otázky č. 11 správa katastra v prípade predloženia
Zo súdnej praxe, 1997, zväzok č. 6, s. 122.
ADAMOV, N.: Zrušenie darovania, odstúpenie od zmluvy a kataster nehnuteľností. Bulletin slovenskej advokácie 6/2009, s. 15-16.
7 Tamtiež, s. 16.
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listiny o odstúpení od zmluvy nemala skúmať dôvody tohto odstúpenia. Právo odstúpiť od zmluvy vznikalo zo zákona a do
katastra sa zapisovalo podľa § 35 katastrálneho zákona v spojení s § 38 písm. h) bod. 1 a 2 pôvodnej vyhlášky. Správa
katastra mala skúmať náležitosti listiny podľa § 42 katastrálneho zákona, najmä či je listina spôsobilá na zápis do katastra,
či podpisy účastníkov sú úradne overené, resp. osvedčené, či neobsahuje chyby v písaní a počítaní atď.8.
b)
Ak kupujúci neposkytol súčinnosť predávajúcemu (v zmysle predchádzajúcej praxe katastrálnych
orgánov daných pôvodnou vyhláškou):
Ak by kupujúci neposkytol súčinnosť pri spätnom prevode vlastníckeho práva, tak na to, aby sa dosiahol zápis
v katastri nehnuteľností, bolo potrebné podať na súd návrh na určenie vlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnosti,
ktorá bola predmetom prevodu (potom by sa riešila ako predbežná otázka odstúpenie od zmluvy). Na základe rozhodnutia
súdu sa vlastnícke právo pre predávajúceho zapísalo záznamom podľa ust. § 34 katastrálneho zákona.
c)
Nová prax katastrálnych orgánov daná (aj) novou právnou úpravou - nová vyhláška už neprebrala
ustanovenie § 38 pôvodnej vyhlášky, a teda problematika spôsobu a formy zápisu odstúpenia od zmluvy o prevode
nehnuteľností zostala neupravená.
V tejto súvislosti uvediem situáciu vo vzťahu k judikátu, rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8Sžo 4/2008 zo
dňa 24.4.2008, vo vzťahu k novému riešeniu tejto otázky v katastrálnom bulletine č. 2/2010, otázka č. 12 a vo vzťahu
k novej vyhláške ku katastrálnemu zákonu.
Samotné odstúpenie od zmluvy má povahu jednostranného právneho úkonu. Ak účastníci zmluvy zhodne
prejavia svoju vôľu odstúpiť od zmluvy, toto ich odstúpenie má povahu dvojstranného právneho úkonu a zakladá, resp.
mení a ruší záväzkovo-právny vzťah pôvodne uzavretý, a nie tiež zánik vecného práva, ktoré vzniklo vkladom do katastra.
Preto odstúpenie od zmluvy nie je samo o sebe dôvodom pre obnovenie vlastníckeho práva pôvodného vlastníka
k prevádzaným nehnuteľnostiam v katastri. Konštitutívne účinky vkladu môžu byť zmenené už len verejnou listinou
predloženou na zápis záznamom podľa § 34 katastrálneho zákona na základe rozsudku súdu vydaného v konaní o žalobe
požadujúcej určenie vlastníckeho práva podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. V prípade súhlasnej vôle
zmluvných strán odstúpiť od zmluvy a reštituovať pôvodný právny stav pred týmto úkonom, si vyžaduje ďalší právny
úkon, spätný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a podlieha vkladu do katastra nehnuteľností.9 Podstatou činnosti
správy katastra je iba skúmanie nespornosti vzťahov subjektov, ktoré majú k nehnuteľnostiam dispozičné právo, pretože
zákon im nedeleguje kompetenciu posudzovať dôvody platnosti odstúpenia od zmlúv. Tento názor bol prezentovaný vo
vyššie citovanom rozsudku Najvyššieho súdu SR, v katastrálnom bulletine. Po prijatí novej vyhlášky ku katastrálnemu
zákonu má tento rámec i zákonnú úpravu, keďže z novej vyhlášky už vypadlo pôvodné ustanovenie § 38 o tom, že
vzájomná dohoda o odstúpení od zmluvy o prevode nehnuteľností sa zapisuje záznamom.
3

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A ÚVAHY DE LEGE FERENDA

a)

V čase rozhodovania o návrhu na vklad
V prípade, ak návrh na vklad ešte nebol povolený a účastník tohto vkladového konania doručí na príslušnú
správu katastra návrh na odstúpenie od zmluvy, preukáže doručenie tohto odstúpenia druhej strane a z daného návrhu
bude vyplývať totožnosť subjektov a totožnosť predmetu, správa katastra bez ďalšieho toto konanie o povolení vkladu
zastaví (pozri vyššie). Vzhľadom na to, že sa v podstate neskúma odôvodnenosť a zákonnosť tohto odstúpenia,
zastavenie takéhoto konania môže byť na ťarchu druhej strany, môže zasiahnuť do jej vlastníckych a iných práv (strata
kúpnej ceny bez nadobudnutia prevádzanej nehnuteľnosti). V tejto situácii vidím priestor na to, aby príslušný zamestnanec
správy katastra, ktorý rozhoduje o takomto návrhu na vklad, skúmal okrem ostatných skutočností aj zákonnosť takéhoto
odstúpenia. To znamená, že ak dôvod odstúpenia nie je uvedený v zmluve a nevyplýva ani z príslušného zákona, konanie
o vklade z dôvodu právnej istoty prerušiť a žiadať súhlas druhej zmluvnej strany, že s odstúpením súhlasí. V opačnom
prípade by bolo potrebné (ak by bol návrh na vklad a jeho prílohy v súlade s právnymi predpismi) takýto návrh na vklad
povoliť. Vzhľadom na to, že podpis osoby, ktorá stráca vlastníctvo nehnuteľnosti pri vklade práva do katastra
nehnuteľností (prevodca - predávajúci, darca a pod.) musí byť úradne osvedčený, odporúčal by som minimálne z dôvodu
právnej istoty aj overenie takéhoto podpisu súhlasu druhej zmluvnej strany, že s odstúpením súhlasí.
b)

Po povolení vkladu do katastra nehnuteľností
Všeobecné ustanovenie o odstúpení od zmluvy uvedené v § 48 Občianskeho zákonníka tým, že je zaradené do
prvej časti štvrtej hlavy, má všeobecnú platnosť. Preto je ho potrebné aplikovať aj na úkony, ktorých dôsledkom je prevod
nehnuteľnosti. Žiadne zákonné ustanovenie preto účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti nebráni využiť právo na
odstúpenie od zmluvy, ak má pre takýto postup zákonný dôvod, a to bez zreteľa na to, či tento dôvod nastal pred alebo po
vykonaní vkladu vlastníctva. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vykonaný
podľa § 28 katastrálneho zákona má v zásade konštitutívny charakter (ak zákon neustanovuje inak) s účinkami ku dňu
právoplatnosti rozhodnutia správy katastra.10
Katastrálny bulletin, 2000, č. 3, otázka č. 11, s. 4.
Katastrálny bulletin, 2010, č. 2, otázka č. 12, s. 1-2.
10 Pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 4/2008 zo dňa 24.04.2008.
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Z uvedeného možno vyvodiť, že prejav o odstúpení od zmluvy o prevode nehnuteľnosti sám osebe nebude
spôsobilou listinou na vykonanie záznamu z procesnoprávneho hľadiska. Takýto prejav by bol na jednej strane ľahko
zneužiteľný a na strane druhej by spôsoboval stav právnej neistoty. Nič však nebráni tomu, aby účastníci pôvodnej zmluvy
osvedčili právne vzťahy a predložili o tom verejnú listinu. Verejnou listinou sú napríklad notárske zápisnice. Verejné listiny
sa zapisujú záznamom v zmysle § 34 a nasl. katastrálneho zákona. Preto, ak účastník zmluvy alebo notár predložia
správe katastra notársku zápisnicu, z ktorej bude zrejmé, že účastník od zmluvy odstúpil, pričom druhá zmluvná strana
odstúpenie nespochybňuje a je si vedomá právnych dôsledkov odstúpenia, správa katastra obsah tejto listiny by mala
posúdiť nie ako vkladovú listinu, ale ako listinu záznamovú. Ak by bola takáto listina v súlade s katastrálnym operátom,
mal by byť aj vykonaný jej záznam do katastra nehnuteľností, nie s konštitutívnymi, ale deklaratórnymi účinkami.
Ak druhý účastník zmluvy s odstúpením nesúhlasí, odstupujúca strana zmluvy má možnosť zadovážiť si listinu
spôsobilú na vykonanie záznamu aj inak. Môže to dosiahnuť napríklad podaním návrhu na súd, ktorý opäť iba
deklaratórnym rozhodnutím vysloví, že došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy. Môže sa, poukazujúc na nezhodu medzi
skutočným stavom (po platnom jednostrannom odstúpení od zmluvy) a stavom zapísaným v katastri nehnuteľností,
žalobou podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku domáhať určenia, že vlastníkom spornej nehnuteľnosti je on.
Samotná dohoda účastníkov zmluvy o odstúpení od pôvodnej zmluvy je dvojstranný právny úkon, ktorý by sa mal
zapísať vkladom, nie záznamom. Tu by ale nešlo o odstúpenie od zmluvy, na ktoré pamätá Občiansky zákonník, ale
o dohodu, o zmluvný (spätný) prevod, ktorý by pre vklad vlastníctva musel spĺňať všetky náležitosti predpokladané
zmluvou o prevode nehnuteľnosti. Preto aj právne dôsledky takejto zmluvy nevyplývajú zo zákona (§ 34 katastrálneho
zákona). Tu by bolo potrebné zachovať dvojfázovosť vkladového konania, keďže zmluvný (spätný) prevod by sa chápal
nie ako negácia pôvodného vkladu, ale ako nový vklad. V tejto súvislosti možno uviesť jednoduchý a praktický príklad
rozdielu medzi odstúpením a spätným prevodom: Ak bola uzavretá kúpna zmluva, predmetom ktorej bol prevod
povedzme ôsmych parciel, účastníci môžu od takejto zmluvy odstúpiť len ako k celku, teda len vo vzťahu k všetkým
ôsmym parcelám, keďže takáto zmluva sa ruší od počiatku. Nemôže predsa existovať prevod povedzme vo vzťahu
k polovici parciel a vo vzťahu k druhej polovici parciel zmluva zaniknúť s účinkami ex tunc. V prípade, ak ale chcú
účastníci odstúpiť od polovice parciel predmetu konania, musia podať nový návrh na vklad, kde už pôjde o ďalší prevod
medzi nimi vo vzťahu k týmto parcelám. Napokon aj správy katastra nemôžu povoliť návrh na vklad čiastočne, a teda
rozhodovať o odstúpení od zmluvy prostredníctvom vkladového konania len vo vzťahu k polovici parciel predošlého
prevodu, príde ako nelogické. Preto takýto prevod je potrebné už chápať ako nový zmluvný vzťah medzi tými istými
subjektmi.
V zmysle vyššie uvedeného i v zmysle právnych účinkov odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa
Občianskeho zákonníka možno vysloviť záver, že takéto odstúpenie od zmluvy má v zásade vecno-právne účinky. V tejto
súvislosti možno uviesť, že odstúpivší (keďže vlastnícke právo sa nepremlčuje) sa môže domáhať vydania veci (predmetu
prevodu) kedykoľvek po odstúpení, čím sa ale preventívna funkcia práva zásadným spôsobom oslabuje a dochádza tak
k nebezpečnému narušeniu právnej istoty11. Potom stráca právnu istotu aj dobromyseľný nadobúdateľ nehnuteľnosti
(tretia osoba), ktoré nadobudol od bývalého kupujúceho. Ak bývalý predávajúci platne odstúpi od zmluvy, zmluva sa
zrušuje od počiatku. V našom právnom poriadku platí zásada, že nikto nemôže previesť viac práv ako sám má. Teda, ak
predávajúci platne odstúpi od zmluvy a toto odstúpenie bude platne doručené kupujúcemu až potom, čo predmet ich
vzájomného vzťahu previedol na tretiu osobu, bola by takto striktným dodržiavaním zákona, narušená dobromyseľnosť
a právna istota nadobúdateľa a tým by sa výdatne mohlo zasiahnuť do jeho vlastníckych práv garantovaných nielen
Ústavou SR, keďže bývalý kupujúci nemôže previesť niečo, čo mu (od počiatku) nepatrí (nepatrilo). V tejto súvislosti je
pozoruhodný nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 16.10.2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06, v zmysle ktorého
odstúpením od zmluvy podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluva od počiatku ruší, avšak iba s účinkami medzi
jej účastníkmi. Vlastnícke právo ďalších nadobúdateľov, pokiaľ svoje vlastnícke právo nadobudli v dobrej viere, skôr než
došlo k odstúpeniu od zmluvy, požíva ochranu v súlade s čl. 11 Listiny základných práv a slobôd, a teda nezaniká12.
Dokiaľ táto situácia nebude presne a určite upravená v rámci našej zákonnej úpravy, pripadá mi takýto záver českého
ústavného súdu z hmotnoprávneho hľadiska odstúpenia od zmluvy za rozumný a aplikačne vhodný.
4

ZÁVER
Záverom tohto príspevku by som poukázal na komplikovanosť a názorovú nejednotnosť tejto problematiky, ktorej
by svedčalo jej zákonné ukotvenie, či už v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka, alebo v rámci presnej a jasnej
novelizácie katastrálneho zákona, či v rámci jeho úplne nového prijatia. Veď, ak máme upravenú (nie iba v jednom
zákone) systematiku, či postupnosť pri vzniku, nadobúdaní vlastníctva nehnuteľných vecí, prečo by potom nemala byť
podrobne (ale hlavne určite a zrozumiteľne) upravená aj problematika zániku, či rušenia vlastníckeho práva
k nehnuteľným veciam, a to aj cestou odstúpenia od zmlúv o prevode nehnuteľností (či už to odstúpenie bolo, alebo
nebolo oprávnené). Daná vec si zaslúži zákonnú, nie vyhláškovú úpravu, ktorá by bola postavená na roveň všetkým
BUKNA, O.: Solučné zmluvy - spôsob splnenia záväzkov v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Bulletin slovenskej advokácie, 2007, č. 5,
s. 3.
12 K tomu pozri: NOVOTNÝ, M – GYÁRFÁŠ, J.:K následkom odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností. Justičná revue, 2010, č. 3,
s. 394.
11
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hmotnoprávnym predpisom, na základe ktorých sa uzatvárajú zmluvy, (či iné dohody), ktoré sa následne zapisujú do
katastra nehnuteľností a ktorých zápisy sa z katastra nehnuteľností taktiež zrušujú, aj cestou odstúpenia od daných zmlúv.
V tejto súvislosti sa nazdávam, že právne zakotvenie tejto oblasti by bolo potrebné minimálne v dvoch právnych normách,
a to v Občianskom zákonníku a v katastrálnom zákone. Občiansky zákonník ako základný zákon hmotného súkromného
práva obsahuje určité i v tomto článku uvedené ustanovenia, predovšetkým v rámci všeobecnej časti o právnych úkonoch
a zmluvách. Táto úprava sa ale javí ako nedostačujúca, čoho dôkazom sú rôzne, ba protichodné teoreticko-právne názory
a koncepcie rôznych reprezentantov právnických profesii. Druhou právnou normou je právna norma procesnoprávnej
povahy, katastrálny zákon, kde by bolo žiaduce mať uvedený celý, podrobný postup nielen pri zápise vecných
(vlastníckych) práv k nehnuteľnostiam, ale i postup pri jeho výmaze cestou odstúpenia od zmlúv o prevode nehnuteľností.
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DOBRÉ MRAVY V STREDOEURÓPSKEJ PRÁVNEJ KULTÚRE
Tivadar Ötvös
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor príspevku sa zameral na vymedzenie znakov doposiaľ jednoznačne nedefinovaného pojmu dobrých
mravov. Skúma ich z filozofického hľadiska, snaží sa určiť ich morálny rozsah a stanoviť ich miesto v systéme pravidiel
regulujúcich život spoločnosti. Za predmet záujmu si vybral viaceré právne poriadky z kontinentálnych právnych systémov,
ktoré analyzoval z hľadiska ich nazerania na problematiku dobrých mravov. V závere príspevku autor podáva
zovšeobecnenia a závery ku ktorým dospel a aj vlastné vymedzenie pojmu dobré mravy.
Kľúčové slová: dobré mravy, pojmový znak, morálka, mravnosť
Abstract: The author of the article concentrated on the definition of the concept of good faith in law, which is considered
to be very vague. He examined it from a philosophical point of view, tried to determine its moral range and to find its place
in the system of rules, which regulate social life. As the object of interest the author chose several legal systems from
continental law, in which he analysed the position of good faith. In the last part the article contains generalizations,
conclusions and also suggests his own general definition of legal good faith.
Keywords: good faith, concept, morality, moral
Niektorí možno predpokladajú, že v ideálnych podmienkach sú všetky pravidlá spolužitia v spoločnosti presne a
jasne vymedzené, katalogizované, systematicky usporiadané, teda hmotne vyjadrené (táto myšlienka je o.i. nepochybne
blízko k pozitívnoprávnym požiadavkám na normatívne systémy). Skutočnosť však nie je celkom ideálna. Konanie
jednotlivcov v spoločnosti limitujú viaceré komplexy pravidiel, ktoré vykazujú vyššie spomínanú systémovosť, ale nie sú
všetky presne a jasne stanovené. Presnosť a jasnosť formulácie sú kritériami pri právnych normách v záujme
zabezpečenia dôležitého faktoru, t.j. právnej istoty, ktorá je imanentnou súčasťou tohto normatívneho systému. Ak sa ale
dôkladnejšie pozrieme na bežné spoločenské vzťahy vidíme, že právna regulácia nepokryje ich potreby úplne. Nie je
možné totiž všetky motívy, všetky okolnosti a ostatné stránky nejakého konania, resp. jeho následky opísať a odôvodniť
právnymi aspektami. Chýba ešte niečo, niečo čo robí z obyčajného ľudského správania sa správanie, ktoré sa vyznačuje
hodnotami (cnosťami) – šlachetnosťou, obetavosťou, toleranciou atď.
1

FILOZOFICKÉ POZADIE – NA HRANICI PRÁVA A MORÁLKY
Dobré mravy, ako každý pojem stojaci mimo pozitívneho práva (resp. čiastočne aj mimo práva, ako takého) nie je
jednotne definovaný. Naopak, každá definícia sa vyznačuje niečim novým, každý autor má svoj individuálny, svojský
názor na obsah tohto pojmu a nám nezostáva nič iné, len urobiť určité zovšeobecnenia.
V úvode je potrebné si vyjasniť určité súvislosti. Civilizované ľudské spolunažívanie nevyhnutne vyžaduje
predbežné stanovenie a následné rešpektovanie určitých pravidiel všetkými členmi spoločnosti. Tieto pravidlá sú
systematicky usporiadané, tvoria tzv. normatívne systémy. Existuje ich viacero, pričom v súvislosti s dobrými mravmi sú
dôležité právo a morálka. Aby sme ich vedeli ohraničiť je potrebné skúmať spoločné a rozdielne znaky, ktoré ich
charakterizujú.
Spoločnými znakmi práva a morálky je orientácia na reguláciu ľudského správania, keďže obe tvoria komplexný
normatívny systém, tzn. obe majú aj svoje špecifické normy. Podobu je možné nájsť aj v samotnom obsahu týchto noriem
– stanovujú členom spoločnosti povinnosti, ktoré by mali rešpektovať. V dôsledku toho je zrejmé, že nemožno vymedziť
presnú hranicu kde končí morálka a začína právo, pretože sú vzájomne prepojené. Je známa Jelínekova myšlienka, podľa
ktorej právo je minimum morálky. Mnohí s tým nesúhlasia poukazujúc na existenciu tzv. amorálnych právnych noriem,
ktoré sú z morálneho hľadiska irelevantné (napr. pravidlá cestnej premávky). Napriek existencii takýchto pravidiel, nie je
možné jednoznačne Jelínekov názor ani odmietnúť. Pripájam sa k naozaj veľmi početnej skupine ľudí, ktorí očakávajú od
právneho poriadku morálny rozsah. Tu sa potom vynára otázka, či môže byť právo vôbec nemorálne? Pokiaľ chceme
nájsť odpoveď na túto zložitú otázku musíme sa zamyslieť nad účelom a samotnou funkciou práva, ako normatívneho
systému. Prečo bolo potrebné vytvorenie ďalšieho normatívneho systému popri dobre fungujúcej morálke, ktorá zahŕňa v
sebe všetky podstatné cnosti a pozitíva, ktoré je možné očakávať od ľudského správania? Dôvodom boli určité konflikty v
spoločenských vzťahoch, ktoré sa už nedali vyriešiť štandardnými pravidlami a preto vznikala potreba uplatniť silu, ktorá je
charakteristická pre právo, t.j. sankčnú silu1. Samotným účelom práva je zabezpečiť rovnováhu v spoločnosti,
1 Detailnejšie viď v: ČEČOTOVÁ, V.: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava: EPOS, 2005, s. 33. Autorka, vychádzajúc
z filozofa a právneho teoretika H.L.A. Harta vymenuje okrem spomínaného dôvodu, 4 ďalšie:
•
pre ľudskú spoločnosť je charakteristická snaha dosahovať rovnosť, čo vedie k potrebe právneho systému, ktorý by
disponoval pravidlami vyrovnávajúcimi nerovnosti
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zabezpečovať jej celistvosť a spravodlivosť v miere dostačujúcej na jej fungovanie2. Presne v tom je možné vidieť
nevyhnutnosť morálnosti práva. Bez toho by totiž nebolo možné dosiahnúť pokojné spolužitie toľkých jednotlivcov s
rozdielnými individuálnymi záujmami, resp. egoizmom. Tieto tvrdenia však ešte neznamenajú, že právo musí byť v
každom prípade čo najmorálnejšie. Fuller vo svojej známej knihe Morálka práva, okrem vymenovania základných
požiadaviek, ktoré musí splňať morálne právo hovorí aj o dualite morálky. Táto dualita spočíva v existencii jednak morálky
povinností, ktorá vyplýva z postavenia človeka, ako člena spoločnosti a v existencii druhej, maximálnej morálky – morálky
ašpirácie3. Podľa morálky ašpirácie, by mal človek konať čo najmorálnejšie. Tento rozsah morálnosti, nemôže ale platiť
pre právne pravidlá, lebo potom by boli prehnane prísne a narušila by sa rovnováha medzi efektívnosťou a prirodzenou
slobodou jednotlivca4. Opätovne sme sa dopracovali k východiskovej myšlienke Jelíneka, je možné teda konštatovať, že
nie všetko čo je v súlade s právom je aj maximálne morálne, resp. morálne vôbec (majúc na mysli spomínané amorálne
normy) a zároveň nie všetko čo je morálne je aj obsahom práva.
Čo sa týka stránok, ktoré delia právo a morálku, je potrebné na prvom mieste spomenúť vybavenosť práva
s možnosťou sankcionovať nerešpektovanie jeho pravidiel. Inak povedané, povinnosť dodržiavať právo vyplýva priamo
z jeho povahy, pričom morálna povinnosť toleruje osobnú slobodu jednotlivca, teda on sám sa musí rozhodnúť, či bude
konať v súlade s morálkou5. Práve tento široký rozsah prvku dobrovoľnosti je dôvodom, povýšenia niektorých morálnych
noriem na úroveň právnu. K rozdielnostiam by sme mohli priradiť aj vyššiu mieru všeobecnosti morálnych pravidiel, ich
neobmedzenú pôsobnosť, relatívnu statickosť, resp. odlišnú kontrolu dodržiavania (pri morálke jedinými kontrolnými
mechanizmami sú: verejná mienka a individuálne subjektívne svedomie každého)6. Nechcem, aby tento príspevok bol
príliš abstraktný a filozofický iba s menšími odbočkami k právu. Chcem, aby obstál na právnickej pôde tejto konferencie,
avšak pri pojmoch, ako dobré mravy, právo predstavuje len tenký mostík nad búrlivou riekou filozofie, na ktorom
nemôžeme balansovať suchou nohou. Z toho dôvodu by som sa zastavil pri týchto kontrolných mechanizmoch
dodržiavania, resp. tvorby mimoprávnych pravidiel.
Na rozdiel od právnych noriem, v prípade morálky neexistuje žiadny presne stanovený proces jej vytvárania (ako
je napr. zákonodarný proces atď.), ale vytvára sa osobitným a nie vždy ľahko poznateľným spôsobom. V súvislosti so
špecifikáciou týchto spôsobov je potrebné zdôrazniť, že v celku neexistuje jednotná morálka, ale morálka všeobecná,
miestna a dokonca individuálna. Všeobecná morálka je vytváraná prostredníctvom dlhodobých procesov v spoločnosti
v rámci ktorých sa postupne vykryštalizujú pravidlá nevyhnutné k jej zachovaniu (zjednodušene povedané existujú
konania, ktoré sú na celom svete, v celej civilizovanej spoločnosti považované za dobré, resp. zlé). Všetky ostatné
morálne pravidlá sú špecifické pre tú ktorú oblasť, pre to ktoré menšie spoločenstvo ľudí, žijúcich na určitom území –
hovoríme o tzv. miestnej morálke, ktorá sa vytvára berúc do úvahy tradície charakteristické pre daný región. Na najvyššej
úrovni imaginárneho rebríčka individuálnosti stojí subjektívna morálka, ktorá sa vytvára u každého z nás na základe
výchovy, mravných príkladov a na základe vlastnej predstavy o tom, čo je dobré a zlé. Práve tu vstupuje do obrazu
svedomie, ako kontrolný mechanizmus, ktoré je najcitlivejším regulátorom mravného konania osoby. Stupeň jej rozvoja
závisí od stupňa rozvoja mravnej výchovy a sebavýchovy človeka7.
Všetky predchádzajúce úvahy sú potrebné na priblíženie pojmu dobrých mravov, keďže práve tieto predstavujú
spojovací článok medzi morálkou, ako celkom a právnym systémom. Nemôžme chápať obsah dobrých mravov pokiaľ
nevieme čo sú morálne pravidlá, na ktoré sa dobré mravy odvolávajú, ako tieto vznikajú, v čom spočíva ich význam.
2

K POJMU „DOBRÉ MRAVY“ – ÚVAHY, VYMEDZENIA
Predtým, než pristúpime k skúmaniu obsahu pojmu „dobré mravy“, považujem za vhodné objasniť ich miesto
v eticko-morálno-právno-spoločenskom priestore. Dobré mravy nie sú žiadnym normatívnym systémom a nestotožňujú sa
ani s morálkou. Sú meradlom etického hodnotenia konkrétnych situácií, ktoré zodpovedajú všeobecne uznávaným
pravidlám slušnosti, poctivého obchodného styku a pod8. Podotýkam, samotné označenie „dobré mravy“ pochádza od

•
solidarita v spoločnosti je závislá na morálnom uvedomení jej jednotlivých členov, v tejto súvislosti sú právne normy žiadané,
ako brzdy možného násilia
•
spoločenským vzťahom je vlastná aj výmena, preto je potrebné, aby existovali právne záväzné pravidlá a predpisy, ktoré by
upravovali spravodlivú výmenu.
•
spoločenské vzťahy tvoria jednotlivci s rôznou schopnosťou porozumenia a s rôznou silou vôle. čo si vyžaduje existenciu
mechanizmov, ktoré by kooperujúce subjekty donútili k dobrovoľnej spolupráci
2 Porovnaj PRUSÁK, J.: Slušnosť v práve a morálnosť, IN Prusák a kol. (ed.): Slušnosť v práve. Anständigkeit im Recht. Bratislava, 1993,
s. 59.
3 FULLER, L.: Morálka práva, Praha: OIKOYMENH, Edice Oikúmené, 1998, s. 20 a nasl.
4 Efektívnosť spočíva v naplnení účelu konkrétnej pránej normy, ktorá na druhej strane by nemala v otvorenej spoločnosti nadmerne
zasahovať do prírodzenej ľudskej slobody a autonómie jednotlivca.
5 Vniektorých prípadoch určitý donucovací faktor môže predstavovať verejnosť, t.j. mienka tých, ktorých názor je pre konajúceho dôležitý.
6 dielo v pozn. č. 1.
7 ŽILÍNEK, M.: Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS, 1997, s.51.
8 KNAPP, V.: Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995, s.47.
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rímskoprávneho pojmu „boni mores“, ktoré boli chápané v zmysle zachovávania pravidiel slušnosti prevzatých od predkov
a spolu s „ekvitou“ boli považované za korektív niekedy veľmi prísneho „ius civile“9.
V úvodných častiach tohto príspevku už bolo naznačené, že v definovaní pojmu dobrých mravov zďaleka
nepanuje jednota medzi odborníkmi. Jednotné vymedzenie dokonca nie je ani možné, vzhľadom na vágnosť a široký
obsah tohto pojmu, ktorý sa mení, formuje sa z prípadu na prípad. Niektoré zovšeobecnenia sú predsa potrebné na
vytvorenie základnej predstavy o tomto pojme, na vytvorenie základného pojmového rámca, v ktorom je možné pohybovať
sa pri jeho ďaľšom naplňaní v konkrétnych situáciach. V nasledujúcich častiach sa pozrieme na jednotlivé právne systémy
v (strednej) Európe, hľadajúc odpoveď na bazálnu otázku celej tejto problematiky: kde možno nájsť gro dobrých mravov?
V prirodzenom práve? V pozitívnom práve? V judikatúre súdov, alebo úplne mimo práva?
2.1

Vymedzenie pojmu „dobré mravy“ v nemeckom práve
Nie je prekvapujúce, že v nemeckej právnej vede existuje viacero teórií opisujúce dobré mravy. Tieto
systematizoval, nemecký právnik prof. Gunther Teubner, ktorý delí teórie dobrých mravov podľa toho, na čo sa odvolávajú
pri určovaní obsahu. Prvú skupinu tvoria teórie odvolávajúce sa na mimoprávny hodnotový systém, druhá skupina sa
odvoláva na hodnoty vo vnútri práva a tretia dáva prostredníctvom určovania obsahu dobrých mravov sudcom
normotvornú funkciu.
Prvá skupina teórii obsah pojmu vidí v prirodzenom práve, v materiálnej hodnotovej etike, v morálke spoločnosti
resp. v prijatí základných pravidiel spoločnosti. Pritom neberie do úvahy hodnotovú pluralitu (každá skupina – väčšia, či
menšia a dokonca každý jednotlivec v rámci spoločnosti považuje iné hodnoty za najdôležitejšie a zase iné za najmenej
dôležité), v dôsledku čoho dobré mravy budú nepredvídateľné a neustále sa meniace. Jednota hodnôt v spoločnosti aj
keď je teoreticky predstaviteľná, v praxi by nemohla fungovať – extrémne by obmedzovala slobodu a nerešpektovala by
drobné, ale o to podstatnejšie individuálne charakteristiky ľudí. Do tejto skupiny patrí aj teória podľa ktorej úlohou dobrých
mravov je v podstate transplantovať spoločenské normy do právneho poriadku. Predstavujú akokeby bránu, ktorá
právnemu poriadku sprístupňuje spoločnosťou širšie uznávané mimoprávne normy.
V Teubnerovej druhej skupine teórií pri určovaní obsahu dobrých mravov sa odvolávajú na hodnoty v samotnom
práve. Týmito sú samotné právno-etické hodnoty právneho poriadku, základné zásady a princípy, teda v podstate
hodnotový systém zakotvený v základnom zákone (v ústave) a vládnuca právna, resp. spoločenská morálka10.
V tretej skupine obsah morálky v podstate tvorí v rámci svojej rozhodovacej činnosti súd (sudca). Táto funkcia mu
dáva rozsiahle právomoci a práve preto je žiadúce a potrebné, aby pri rozhodovaní sudca nevychádzal zo svojej
vnútornej morálky (zo svojho vnútorneho hodnotového systému), ale aby zohľadňoval morálku širšiu (teda buď
všeobecnú, alebo charakteristickú pre svoj región), keďže v jednotlivých prípadoch vystupuje, ako sociálno-psychologický
filter verejnej mienky11. To znamená, že by mal racionalizovať svoje rozhodnutia, aby ním vytvorený obsah dobrých
mravov bol prijateľný aj verejnosťou, ale predovšetkým stranami prípadu.
Na základe skupín teórií Teubner vymenúva tri funkcie dobrých mravov:
• recepčnú – ide o recepciu mimoprávnych spoločenských noriem do právneho poriadku (bez toho, aby tieto boli
jednotlivo obsahom právnych noriem)
• transformačnú – cez dobré mravy sa striktné právo transformuje na spravodlivejšie, z morálneho hľadiska
prijateľnejšie
• a delegačnú – spočíva v spomínanom delegovaní normotvorby na sudcov, ktorí právo aplikujú.
Ďaľším prínosom nemeckej právnej vedy je stanovenie relatívne presného postupu pri upresňovaní generálnych klauzúl,
akým sú aj dobré mravy. Pracujú s dvoma pojmami: interpretácia, konkretizácia12. Prostredníctvom týchto pojmov je
možné sa vyhnúť svojvoľnej tvorbe práva, zvýšiť právnu istotu a zjednodušiť proces aplikova nia práva. V rámci
interpretácie sa stanovia hodnoty a ďaľšie kritéria smerodajné pre určenie konkrétneho obsahu dobrých mravov a v tomto
rámci sa potom uskutoční konkretizácia vychádzajúca z okolností konkrétneho prípadu.
2.2

Vymedzenie pojmu „dobré mravy“ v maďarskom práve
V maďarskom práve je konsenz v tom, že obsah dobrých mravov nemôže určovať žiadna právna norma, ale ich
definovanie je v širokom rozsahu ponechané na sudcovské rozhodovanie. Nejde tu o nejaké uváženie súdov, ale
o normo- a o právotvorbu, o určovanie obsahu generálnej klauzuly z prípadu na prípad. Táto tvorba však nie je
neobmedzená a samotná generálna klauzula dobrých mravov zahŕňa určité bariéry: v konkrétnom prípade aplikovateľné
právne pravidlá, ich zmysel a duch, právnu vedu a iné kritériá. V tomto, ako aj v predchádzajúcom prípade, delegovania
normotvornej moci na aplikátorov práva je narušená klasická deľba právnych funkcií, a ich sústredenie v rukách jedného
9 Viď BLAHO, P.: Aequitas ako correctio iuris v rímskom súkromnom práve, IN Prusák a kol. (ed.): Slušnosť v práve. Anständigkeit im
Recht. Bratislava, 1993, s.97 a nasl.
10 KLUZINGER, E.: Einführung in das Bürgerliche Recht, München: Franz Vahlen, 2007, s.122.
11 TEUBNER, G.: Standards und Direktiven in Generalklauseln. Möglichkeiten und Grenzen der empirischen Sozialforschung bei der
Präzisierung der Gute-Sitten-Klauseln im Privatrecht, Frankfurt: Athenäum, 1971, s. 118.
12 SACK, R.: § 138, IN Habermann, N. (Red.): J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen, Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, s. 235.
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orgánu. Takáto koncentrácia vytvára deficit predovšetkým v právnej istote, čo ale môže byť kompenzovaný zvýšenou
spravodlivosťou jednotlivých súdnych rozhodnutí v dôsledku pružnej aplikácie právnych pravidiel.
Delegácia kreovania a aplikácia dobrých mravov na konkrétne prípady súdmi neodstránila neurčitosť tohto pojmu.
Maďarská právna teória sa ho práve preto snažila nahradiť ľahšie interpretovateľným pojmom: „morálne ponímanie
spoločnosti“. Keď sa na to bližšie pozrieme zistíme, že tento pojem je taktiež veľmi vágny (keď nie vágnejší), ale vyplýva
z neho jedno pozitívum. Predpokladá, že rozpor s dobrými mravmi bude posudzovaný nie z hľadiska morálky subjektu
právneho vzťahu, ale kritériom bude spomínané morálne ponímanie spoločnosti (teda všeobecnejšia morálka)13. V tejto
súvislosti je dôležitý názor doktora Menyhárda, ktorý neopisuje právny poriadok prostredníctvom uzavretých pojmov, ale
považuje ho za organický celok rôznych záujmov a hodnôt, ktorý sa neustále mení14.
Keďže neexistuje pozitívnoprávna15 definícia dobrých mravov a sudcovia prispôsobujú ich obsah k individuálnym
črtám svojich prípadov, všeobecné vymedzenie je obsiahnuté v rozhodnutí16 Maďarského ústavného súdu, ktorý (síce
definuje verejné mravy, ale zároveň ich používa, ako synonymum dobrých mravov) sa odvoláva na rozsudok17
Najvyššieho súdu. Ten hovorí, že do pojmu verejných mravov treba zaradiť všetky pravidlá, ktoré sú akceptované
spoločnosťou vo všeobecnosti. Je zrejmé, že ani toto vymedzenie nie je dostatočne konkrétne, teda určovanie detailov je
naďalej v rukách súdov.
2.3

Vymedzenie pojmu „dobré mravy“ vo francúzskom práve
Obdobne, ako v predchádzajúcich právnych systémoch, ani vo francúzskom nie sú dobré mravy jednotne
definované. Nakoľko bez definície je pojem len prázdnym slovom, jeho napĺňanie sa uskutočňuje buď prostredníctvom
idealistických, alebo empirických teórii. Obe skupiny hľadajú kritérium mravnosti mimo práva, pričom idealistické teórie
vychádzajú z prírodzených, každému človeku daných vnútorných hodnôt a empirické z reality, ktorá odzrkadluje mienku
väčšiny spoločnosti a tak funguje v istom zmysle ako jej svedomie18. V praxi sa stretávame často s kombináciou týchto
ponímaní. Idealisti odôvodňujú svoje stanovisko tým, že dobré mravy nemôžu byť len nejakou väčšinovou zaužívanou
skúsenosťou, lebo potom by nebolo označenie „dobré“ mravy. Oproti týmto stoja klasické exegétne teórie, ktoré chápu
dobré mravy v striktne technickom zmysle a obsah pojmu odvodzujú výlučne zo zákona19.20
2.4

Vymedzenie pojmu „dobré mravy“ v slovenskom a českom práve
Napriek výslovnému zakotveniu v pozitívnom práve (vo forme odkazu) samotný pojem „dobré mravy“ nie je ani v
našich právnych podmienkach definovaný, a pri určovaní jeho obsahu sa vychádza jednak z judikatúry súdov, ale aj
z publikácií odborníkov. V danej problematike pomerne rozpracovanú judikatúru majú české súdy. V nasledujúcej časti sú
uvedené v praxi používané definície (podané slovenskými, ale aj českými súdmi) za účelom poukázania na všeobecné
charakteristické znaky vymedzovaného pojmu dobrých mravov v našich podmienkach:
definície Najvyššieho súdu SR
- (judikát č. 7/2002, sp.zn. 4 Cdo 9/01) – „súhrn určitých etických a kultúrnych noriem spoločnosti, z ktorých
niektoré sú trvalou a nemennou súčasťou ľudskej spoločnosti, iné spolu so spoločnosťou podliehajú vývoju“
(obdobná definícia je uvedená aj v rozhodnutí Krajského súdu Brno, Sbírka rozhodnutí soudů ČR, č. 137/1993)
- (judikát č. 88/1998, sp.zn. 3 Cdo 191/96) – dobré mravy „patria k zásadám súkromného práva, bývajú užívané
ako kritérium obmedzujúce subjektívne práva v ich obsahu alebo častejšie obmedzujúce výkon subjektívnych
práv. Ich obsah spočíva vo všeobecne platných normách morálky pri ktorých je daný všeobecný záujem ich
rešpektovania.“
definície Najvyššieho súdu ČR:
- (Soudní judikatura, č. Judikátu 62/1997) – „súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré
v historickom vývoji vykazujú určitú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencie, sú uznávané
rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem“
- (Nejvyšší soud, sp. zn. 30 Cdo 664/2002) – „meradlo hodnotenia konkrétnych situácií, ktoré zodpovedá
všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej
spoločnosti“

GELLÉRT, GY. (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Budapest: KJK Kerszöv, 2004, s. 736.
MENYHÁRD, A.: A jóerkölcsbe ütköző szerződések, Budapest:: Gondolat, 2004, s. 233-234.
15 pod pozitívnoprávnou rozumiem definovanie prostredníctvom právnej normy, ktorý je obsiahnutý v niektorom z prameňov práva.
16 20/1997.(III.19.) AB.
17 BH 1992/454.
18 BONNECASE, J.: La notion juridique de bonnes moeurs. Sa portée en droit civil français, IN: Études du droit civil, à la Mémoire de
Henri Capitant, Paris: Libraire Duchamin, 1977, s. 91.
19 Tamtiež, s. 96-97.
20 k celému predchádzajúcemu výkladu o definovaní pojmu dobrých mravov v nemeckom, maďarskom a francúzskom právnom poriadku
podrobnejšie pozri: Deli, G.: A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe
ütköző szerződések tilalmára.,
dostupné na stránke: http://www.jak.ppke.hu/tanszek/doktori/letolt/dg_dolg.pdf.
13
14
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- (Nejvyšší soud, sp. zn. 21 Cdo 1880/99) – „mimoprávny súbor pravidiel správania, ktorý je charakteristický pre
všeobecne uznávané vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a mravné princípy spoločenského poriadku.“
Je zrejmé, že keď nie je jednota pri dobrých mravoch, nemôžme hovoriť o jednotnosti obsahu ani pri odvodenom pojme
„rozpor s dobrými mravmi“. Aj v tejto súvislosti je možné nájsť čiastkové vymedzenia v judikátoch našich, aj českých
súdov:
- v rozpore s dobrými mravmi je právny úkon, ktorý „nezodpovedá právnym zásadám, resp. kultúrnym
a spoločenským normám, ktoré sú všeobecne prijímané v určitej spoločnosti a vytvárajú tak všeobecnú mienku
o tom, čo je touto spoločnosťou akceptované a považované za poctivé a slušné správanie.“ (Nejvyšší soud,
sp.zn. 29 Cdo 1583/2000)
- za rozpor s dobrými mravmi sa považuje „rozpor so všeobecne uznávanou mienkou v spoločnosti vo vzájomných
vzťahoch medzi subjektami občianskoprávnych vzťahov (judikát Najvyššieho súdu SR č. 87/2001, sp.zn. 1 Cdo
31/2000)
2.5.

Zhrnutie, zovšeobecnenia
Jednotlivé definície sú zhodné len v základných črtoch. Všetky pracujú s pojmom „dobré mravy“, ako so súhrnom
mimoprávnych pravidiel, ktoré majú význam pri aplikácii jednotlivých právnych noriem a ovplyvňujú ich obsah, teda rozpor
s dobrými mravmi má všade negatívne právne následky. Pri skúmaní jednotlivých definícií (nielen v našich podmienkach,
ale aj v ostatných právnych kultúrach) je potrebné sa zamerať na základné pojmové znaky. Takými znakmi sú
predovšetkým:
- mimoprávny charakter – právne normy sa síce na dobré mravy odvolávajú na viacerých miestach, napriek tomu
mravné pravidlá nemajú právny charakter.
Aj na mimoprávny charakter dobrých mravov poukazujú viaceré judikáty, prostredníctvom výkladu §3 ods.1 OZ21.
Podľa nich spomínané ustanovenie o zákaze rozporu výkonu subjektívnych práv a povinností s dobrými mravmi
„nemá vlastnú priamu normotvornú platnosť, upravuje iba spôsob aplikácie a interpretácie ustanovení, ktoré
priamo upravujú právne vzťahy, a to na základe všeobecných morálnych pravidiel slušnosti a tolerancie“22. Z toho
vyplýva, že podľa §3 ods.1 možno právne vzťahy len korigovať a nie zakladať, meniť alebo rušiť
- všeobecná platnosť (uznávanie) – mravné pravidlá sú uznávané všeobecne celou spoločnosťou a vyznačujú
sa relatívnou rigidnosťou.
Rigidnosť je relatívna, lebo sa vzťahuje len na niektoré pravidlá slušnosti a morálky, teda tieto sa nemenia, zatiaľ
čo ostatné majú sklon k zmenám, najmä ako reakcia na konštantný vývoj spoločnosti. V tejto súvislosti treba ešte
poznamenať, že „všeobecná platnosť“ je pojmovým znakom dobrých mravov ale neznamená to, že všetko, čo je
všeobecne uznávané a platné je aj mravné.
- súvis so slušnosťou a spravodlivosťou – podstatu existencie mravných pravidiel treba hľadať v zastrešujúcich
hodnotách slušnosti, spravodlivosti a poctivého správania. Tieto tvoria gro mravnosti a teda je nevyhnutné, aby
každý pokus o vymedzenie pojmu „dobré mravy“ priamo, alebo nepriamo poukazoval na ne a vychádzal z nich.
- vzťah k individuálnym situáciám - potreba dôslednej aplikácie v individuálnych prípadoch, tzn. otázku či je
niečo v súlade s dobrými mravmi treba skúmať v každom prípade zvlášť, s prihliadnutím na osobitosti situácie,
pričom „posúdenie konkrétneho obsahu pojmu dobré mravy patrí vždy od prípadu k prípadu sudcovi“23. V tejto
súvislosti je potrebné skúmať aj časovú a priestorovú ohraničenosť dobrých mravov – časová je čiastočne
vyjadrená relatívnou rigidnosťou pravidiel morálky a priestorovú ohraničenosť treba chápať tak, že závažnosť
porušenia mravných pravidiel závisí aj od miesta, kde k tomu dôjde24.
- dualita typov pravidiel v rámci dobrých mravov - za pojmový znak je možné považovať aj skutočnosť, že
v podstate dobré mravy predstavujú súhrn dvoch typov noriem: vytvorených jednak na individuálnej báze
(štandardy medziľudských vzťahov) a na báze celospoločenskej (mravné pravidlá spoločenského poriadku)25
Ak by sme chceli zhrnúť vymenované pojmové znaky do jednej širšie uplatniteľnej definície, tá by znela nasledovne:
Dobré mravy sú všeobecne platné a uznávané, relatívne rigidné, mimoprávne pravidlá, ktoré zahŕňajú celospoločenské
a individuálne medziľudské štandardy vychádzajúce najmä z hodnôt slušnosti, poctivosti, spravodlivosti, pričom ich obsah
sa posudzuje v závislosti od konkrétnej situácie.

Ide napr. o nasledujúce judikáty Najvyššieho súdu SR: č. 88/2001, sp.zn. 1 Cdo 26/97; č. 89/1998, sp.zn. 1 Cdo 48/97.
Judikát Najvyššieho súdu SR č. 88/2001, sp.zn. 1 Cdo 26/97.
23 Judikát Najvyššieho súdu SR č. 88/2001, sp.zn. 1 Cdo 26/97.
24 Inak sa posudzuje morálnosť/amorálnosť konania v menšej komunite, kde každý každého pozná, ako napr. vo veľkomeste, kde ľudia
nie sú si tak blízki.
25 SALAČ, J.: Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu (2.vydání), Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2000, s.193.
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22

148

3

NA ZÁVER
Je možné konštatovať, že spoločenské zmeny, ktoré vyústili do vzniku a aplikovania dobrých mravov sú
výsledkom vzájomného pôsobenia práva, náboženstva a morálky. Zrejme pojmovo najbližší vzťah majú dobré mravy
k morálke. Pri ich rozlišovaní je potrebné upozorniť na dôležitú skutočnosť, že dobré mravy majú vždy objektívny
charakter (ide v podstate o morálku objektívnu), čo znamená, že ich pravidlá sú platné bezozbytku a veľmi široko. Na
rozdiel od toho morálka môže existovať aj subjektívna – napr. morálka konkrétnej osoby, ktorá je ovplyvnená prostredím,
v ktorom osoba žije, resp. inými faktormi. Samotné vzájomné pôsobenie práva, morálky a náboženstva nie je ukončený,
ale dodnes prebiehajúci proces26. Jeho dôsledkom je neustála zmena obsahu dobrých mravov ako takých – nie
absolútna, ale len relatívna rigidnosť/časové ohraničenie. Práve táto skutočnosť odôvodňuje existenciu pretrvávajúcich
ťažkostí pri ich definovaní.
Je zrejmé, že pre správne pochopenie problematiky je nutné sledovať vývoj samotnej spoločenskej morálky,
pretože jej časť sa neustále mení, hlavne v dôsledku určitej liberalizácie celej globálnej spoločnosti. Čo bolo amorálne
a nemravné v minulosti, je akceptované v súčasnosti, resp. čo je neprijateľné v súčasnosti, ľahko môže byť prirodzené
v blízkej budúcnosti.
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OCHRANA MAJETKOVÝCH PRÁV AUTORA
Gabriela Simková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je poskytnúť komplexný a ucelený prehľad prostriedkov, ktoré slovenský
právny poriadok poskytuje autorovi alebo inej oprávnenej osobe, a to v prípade ohrozenia alebo porušenia jeho
majetkových autorských práv. Najväčšiu pozornosť príspevok venuje Autorskému zákonu, ako doplňujúcemu
občianskoprávnemu predpisu. Ten vo svojich ochranných ustanoveniach odkazuje aj na primerané použitie Občianskeho
zákonníka, ako základného predpisu súkromného práva. Majetkovým právam autora poskytuje ochranu aj Trestný zákon,
ktorý sa použije v prípade, ak konanie porušovateľa naplní znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania
autorského práva. Okrem toho sa príspevok zaoberá aj administratívnoprávnou ochranou, ktorú zabezpečuje zákon
o priestupkoch. V takomto prípade možno porušovateľa postihnúť finančnou pokutou, o čom rozhoduje príslušný obvodný
úrad.
Kľúčové slová: Majetkové práva. Ochrana. Porušenie. Ohrozenie. Neoprávnený zásah.
Abstract: The main aim of contribution is to provide a comprehensive and coherent overview of the resources that Slovak
legal system offers the author or other beneficiary in case of threat or breach of economic rights. The contribution is
focused on Copyright Act, as subsidiary civil prescription. In its clauses refers to application of Civil Code, as the basic rule
of private law. Penal Code also offers the protection, which applies, if proceeding of offender is the crime under § 283.
Besides, the contribution deals with administrative protection provided by statute of delinquency. In this case the offender
can be punished by financial penalty, decided by the district office.
Key words: Economic rights. Protection. Breach. Threat. Infringement.
1

ÚVOD
Moderné prostriedky šírenia autorských diel umožňujú v doteraz nebývalej miere zásahy do autorského práva,
ktoré závažným spôsobom poškodzujú práva autorov a iných nositeľov práv. Ochrana autorského práva v súčasnej dobe
rýchleho rozvoja prenosu dát a vývoja nových technológií, ktoré umožňujú rozširovať spôsoby použitia autorských diel,
nadobúda čoraz významnejší spoločenský zmysel. V danom prípade však nejde len o čisto subjektívny záujem o ochranu
jednotlivých autorov a ich tvorby, ale v čoraz väčšej miere ide aj o ochranu celospoločenských záujmov na zabezpečení
nerušenej tvorby a používania predmetov autorského práva. Aj z tohto dôvodu musí právo pružne reagovať na požiadavky
súčasnej doby a v dostatočnom rozsahu chrániť autorov pred neoprávnenými zásahmi do ich majetkových práv.
Slobodu vedeckého bádania a umenia zaručuje v podmienkach nášho právneho poriadku už Ústava SR.
Ochranu práv na výsledky tvorivej duševnej činnosti následne zabezpečuje zákon. Zaradenie tejto úpravy do Ústavy SR,
ako základného zákona nášho štátu, s ktorým musia byť v súlade všetky ostatné právne predpisy vyjadruje skutočnosť, že
tieto práva sa považujú za základné ľudské a občianske práva.
Predkladaný príspevok si teda dáva za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnych prostriedkov, ktorými
slovenský právny poriadok poskytuje autorovi ochranu pred porušením alebo ohrozením jeho práv. Predovšetkým sa bude
jednať o ochranu občianskoprávnu, trestnoprávnu a ochranu administratívnoprávnu.
2

OBČIANSKOPRÁVNA OCHRANA
Z hľadiska systematiky zaraďujeme autorské právo do oblasti práva nehmotných statkov, ktorá tvorí samostatnú
časť občianskeho (súkromného) práva. Občianskoprávna ochrana majetkových práv je pritom zabezpečovaná zákonom č.
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon, ďalej v texte AZ) v znení
neskorších predpisov.
V zmysle § 56 AZ autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah
sa môže domáhať najmä:
a)
určenia svojho autorstva; podľa dôvodovej správy k AZ sa v tomto prípade nebude jednať o určenie existencie
právneho vzťahu alebo práva v zmysle žaloby na určenie podľa § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok.
b)
zákazu ohrozenia svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva; na
poskytnutie ochrany teda postačuje už samotné ohrozenie práva, kedy sa autor môže domáhať, aby súd zakázal
rušiteľovi pokračovať v jeho protiprávnom konaní.
c)
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom
zásahu do tohto práva; tento zákaz sa vzťahuje aj na vývoj, výrobu, ponuku na predaj, nájom alebo vypožičanie,
dovoz, rozširovanie alebo využívanie pomôcok výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie
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z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na
ochranu práv. Takýmto technologickým opatrením je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka vložené do postupu,
výrobku alebo prístroja, ktoré majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do autorského
práva k dielu. Rovnako sa tento zákaz vzťahuje aj na odstránenia alebo zmeny akejkoľvek elektronickej informácie
na správu práv, ako aj na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženín vrátane ich dovozu, ako aj na
verejný prenos diela, pri ktorých boli elektronické informácie na správu práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu
autora. Predmetnými informáciami pre správu práv AZ zamýšľa údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo
nositeľa akéhokoľvek práva k dielu, informácie o termíne a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo
kódy, ktoré vyjadrujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine
diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela. Vo všeobecnej rovine môžeme povedať, že sa
jedná o zdržovací nárok, kedy neoprávnený zásah do autorských práv stále trvá a tzv. zdržovacou žalobou sa autor
na súde domáha zastavenia porušovania jeho práva.1 V tomto smere sa teda zvýrazňuje preventívny charakter
zdržovacej žaloby. Porušenia majetkových práv autora sa dopustí napríklad ten, kto neoprávnene dielo rozmnoží,
rozširuje, ale aj ten, kto poruší nárok autora na odmenu.
d)
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobneniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia
a o službách porušujúcich právo autora vrátane
k.
údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny
diela alebo napodobneniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
l.
údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej
rozmnoženiny diela, napodobneniny diela alebo služby.
Tieto informácie je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobneninu diela,
využíva služby porušujúce právo autora,
používa služby využívané pri porušovaní práv autora,
bola označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela alebo na
poskytovaní služieb porušujúcich právo autora.
Podľa dôvodovej správy k AZ, tento všeobecne formulovaný nárok na poskytnutie údajov o pôvode neoprávnene
zhotovených rozmnoženín, o spôsobe ich použitia a o totožnosti osôb, ktoré sa zúčastnili na tomto neoprávnenom
zhotovení, umožňuje dotknutej osobe získať dôkazy na uplatnenie ďalších nárokov; tento nárok bude možné využiť najmä
v prípadoch, keď dotknutej osobe chýba nielen dôkaz, ale aj dostatok informácií na určité tvrdenie.
Autor má právo domáhať sa určitých informácií potrebných na ochranu svojich práv nielen na súde, ale aj
v rozsahu uvedenom v AZ na colných orgánoch. Jedná sa o informácie o obsahu a rozsahu dovozu a vývozu tovaru, ktorý
je rozmnoženinou jeho diela v akejkoľvek forme,
má slúžiť ako nosič na vyhotovenie takejto rozmnoženiny,
je zariadením alebo prístrojom na vyhotovenie rozmnoženín,
je pomôckou určenou na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického
zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu práv podľa AZ.
Autor môže rovnako nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz, vývoz alebo príjem tovaru na použitie na
území SR je oprávnený alebo aby zistil údaje rozhodujúce na uplatnenie práv vyplývajúcich z AZ.
e)
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným
zásahom, a to
1.
zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobneniny diela jej stiahnutím z obehu alebo
z iného použitia alebo
2.
zničením materiálov, nástrojov a pomôcok použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného
zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia.
Nárok na odstránenie následkov porušenia autorských práv prichádza do úvahy iba v tých prípadoch, kedy už
došlo k samotnému porušeniu autorského práva. Pokiaľ porušenie autorského práva ešte iba hrozí, je tento nárok
vylúčený. Nárok môže autor uplatniť tzv. odstraňovacou žalobou, ktorá má reparačný charakter. Touto žalobou sa bude
domáhať obnovenia stavu, ktorý tu bol pred porušením jeho práva. Podmienkou uplatnenia tohto nároku je trvanie
následkov, resp. aby zdroj následkov porušovania práv trval, aj keď porušenie samo o sebe už trvať nemusí.2
f)
náhrady ujmy podľa osobitného predpisu. Na tomto mieste AZ odkazuje na úpravu v zákone č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník (ďalej v texte OZ). Podľa § 442 OZ sa nahrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý
zisk). 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. OZ osobitne upravuje aj rozsah náhrady škody v prípade porušenia alebo ohrozenia
práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy. Ak výšku náhrady škody nemožno určiť inak,
VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R.: Základy práva duševného vlastníctva. Košice: TypoPress, 2004, s. 145.
FEKETE, I.: Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Komentár.
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/THelp.ascx&zzsrlnkid=7583338&phContent=~/Comments/RuleComments.ascx&V
irtualDate=2011-02-25&FragmentId=4454317&CTypeId=1.
1
2
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určí sa 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. OZ
odkazuje na toto ustanovenie aj v súvislosti s určením výšky bezdôvodného obohatenia. Zákonodarca akoby dával
možnosť z rovnakého právneho dôvodu (z rovnakého porušenia práva) uplatňovať náhradu škody alebo bezdôvodné
obohatenie. V praxi však bude treba dôsledne rozlišovať, kedy sa uplatní nárok na náhradu škody a kedy nárok na
vydanie bezdôvodného obohatenia.3 Nárok na náhradu škody možno uplatňovať vtedy, ak sa konaním škodcu zmenší už
existujúci majetok poškodeného, a to za predpokladu, že škodca nič nenadobudol a ani nestratil. Zodpovednosť za škodu
má totiž plniť reparačnú funkciu, čo znamená, že poškodenému sa má nahradiť to, o čo pri spôsobení škody prišiel. Pokiaľ
ide o bezdôvodné obohatenie, nárok na jeho vydanie možno uplatňovať vtedy, ak niekto nenadobudne to, čo by inak
nadobudnúť mal, a ten čo neplnil, sa tým na jeho úkor obohatil (niečo neoprávnene získal).4
Novelou vykonanou zákonom č. 84/2007 Z. z. bola do OZ transponovaná smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2004/48/AE z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, v dôsledku čoho došlo k rozšíreniu
doterajšieho obsahu náhrady škody. Ak by sa totiž priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo
zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nezdalo
postačujúce, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch. OZ teda zakotvuje prioritu nepeňažnej formy zadosťučinenia
(v podobe ospravedlnenia alebo zverejnenia rozsudku) pred náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch. Nepeňažná forma
zadosťučinenia má povahu tzv. morálneho plnenia. Až následne, ak by sa takéto morálne zadosťučinenie nezdalo
postačujúce, má poškodený právo na úhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. V zásade pôjde o prípady, v ktorých ujma
svojou povahou nemajetková, bude mať také negatívne dopady, ktoré ani zadosťučinenie vo forme napr. ospravedlnenia
nebude spôsobilé zvrátiť.5
Podľa § 56 ods. 2 AZ autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je
zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať vydania odmeny alebo primeranej
odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej
osobe, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa AZ na také účely; tým však nie sú dotknuté nároky autora
z neoprávneného použitia diela.
Posledným ochranným ustanovením, ktoré ponúka AZ je § 61, podľa ktorého do autorského práva neoprávnene
zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele
rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo jeho určenia
nevyplýva inak.
Pokiaľ ide o subjekty aktívne legitimované na ochranu autorského práva, tie môžeme všeobecne vymedziť
nasledovne:
autor,
nadobúdateľ výhradnej licencie,
osoba, ktorá má majetkové právo k dielu alebo jej bol zverený výkon majetkových práv autora
(napr. pri zamestnaneckom diele),
organizácie kolektívnej správy práv (napr. SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský, LITAochranná autorská spoločnosť).
Po smrti autora sa ochrany majetkových práv môžu domáhať:
dedič, na ktorého prešlo majetkové autorské právo,
fyzická alebo právnická osoba pri spoločnom diele, ktorá vytvorenie diela iniciovala,
usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia,
usporiadateľ súborného diela, pokiaľ pôjde o ochranu jeho autorského práva k súbornému
dielu ako celku,
osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkového práva prvý raz vydá predtým nezverejnené dielo;
autorské práva jej patria v rozsahu, aký by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali
a v tomto rozsahu sa môže domáhať aj ich ochrany,
zhotoviteľ databázy, ktorému patria osobitné práva k databáze sui generis,
umelecké fondy, pokiaľ pôjde o vyberanie príspevkov za použitie voľných diel.
3

TRESTNOPRÁVNA OCHRANA
Trestnoprávnu ochranu poskytuje majetkovým právam autora zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov, teda Trestný zákon (ďalej TZ). Trestným činom je v zmysle tohto zákona protiprávny čin, ktorého znaky sú
uvedené v TZ, ak tento neustanovuje inak.

VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, s.r.o., 2010, s. 558.
Tamže, s. 558.
5 VOZÁR, J.: Nemajetková ujma a zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve. In Právny obzor, roč. 93, 2010, č. 4, s.
323- 332.
3
4
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Ochrane autorského práva venuje TZ osobitnú pozornosť v piatej hlave, štvrtom diele pod názvom „Trestné činy
proti priemyselným právam a proti autorskému právu“. Z hľadiska ochrany majetkových práv autora je významné znenie §
283 TZ, ktorý zakotvuje trestný čin porušovania autorského práva.
Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu
alebo zvukovo- obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa
odňatím slobody až na dva roky.
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) z osobitného motívu alebo
d) prostredníctvom počítačového systému.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním značnú
škodu.
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
V prípade tohto ustanovenia sa jedná o trestnoprávnu normu s blanketovou dispozíciou odkazujúcou na inú
právnu normu, a to na AZ. Nakoľko platí zásada, že zákony zaväzujú každého, teda že neznalosť zákona
neospravedlňuje, ak by aj páchateľ nevedel, že jeho konanie je trestné, jednalo by sa o tzv. negatívny omyl o normách,
ktorých sa TZ dovoláva vo svojich blanketových ustanoveniach. Páchateľ v prípade takéhoto právneho omylu bude trestný
podľa skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva v zmysle § 283 TZ. Neznalosť AZ sa totiž
posudzuje rovnako ako neznalosť normy trestnej, a páchateľa preto neospravedlňuje ani nezbavuje viny.6 Vo výroku
o vine pritom musí byť uvedené aj to, akú mimotrestnú normu obvinený porušil.7
Samotnú skutkovú podstatu trestného činu charakterizujú štyri podstatné skupiny znakov, ktoré sú jej
obligatórnymi náležitosťami a ktoré sú obsiahnuté v každej skutkovej podstate trestného činu, i keď v nej nie sú výslovne
uvedené- a to objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka.8
Objektom skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 TZ je ochrana práv
k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo- obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo
televíznemu vysielaniu alebo databáze.
Objektívnu stránku skutkovej podstaty charakterizuje predovšetkým konanie páchateľa, resp. spôsob, ktorým
došlo k protiprávnemu porušeniu chráneného objektu. Za neoprávnený zásah do zákonom chránených práv možno
predovšetkým považovať prípad, keď dôjde k prisvojeniu si osobnostného práva autora, resp. k inému zásahu do
osobnostnej zložky jeho práv. Pôjde predovšetkým o prípady privlastnenia si autorstva, porušenie práva na prvé
zverejnenie, na autorské označenie diela, autorskú korektúru, nedotknuteľnosť diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek
nedovolenou zmenou diela alebo iným nedovoleným zásahom do diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním
s dielom, ktoré by malo za následok narušenie cti a dobrej povesti autora.
Ak dôjde k zásahu do majetkových práv vyplývajúcich z AZ, nastáva pre orgány činné v trestnom konaní
zložitejšia situácia, nakoľko výpočet majetkových práv autora je v AZ len príkladný a zahŕňa len najčastejšie spôsoby
použitia diela.9 Orgány činné v trestnom konaní sa preto musia vysporiadať s otázkou, či predmetné konanie je
neoprávneným a či sa deje bez súhlasu oprávneného majiteľa práv alebo nad rámec ním daného súhlasu.
Subjektom tohto trestného činu je ktokoľvek, kto nie je oprávnený s dielom, ktoré patrí autorovi, nakladať.
Na naplnenie subjektívnej stránky trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 TZ sa vyžaduje
úmyselné zavinenie. Úmysel sa však musí vzťahovať nielen na páchateľovo konanie, ale aj na jeho vedomie, že dielo, do
ktorého neoprávnene zasahuje, je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, ako duševný výtvor spočívajúci
v individuálnom stvárnení myšlienky. V danom prípade nejde o to, aby páchateľ vedel presný rozsah jednotlivých
oprávnení viazaných na predmetné dielo. Postačuje, ak si aspoň v hrubých črtách uvedomuje, že používa dielo, ktoré
požíva autorskoprávnu ochranu.10
Najvyšší súd Českej republiky riešil zaujímavý prípad, v ktorom malo dôjsť k zásahu do práv k autorskému dielu
maliara známych vianočných motívov Josefa Ladu.11 Závermi vyjadrenými v právnych vetách sa Najvyšší súd pokúsil
vymedziť kritériá pre odlíšenie legálneho využitia námetu cudzieho chráneného autorského diela na strane jednej,
a protiprávneho zásahu do práv k tomuto autorskému dielu v podobe vytvorenia a šírenia tzv. plagiátu. Podľa súdu za
Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 17.7.1996, sp. zn. 2 Tzn 46/96.
Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24.5.2006, sp. zn. 5 Tdo 542/2006.
8 MADLIAK, J. a kol. Trestné právo hmotné- Všeobecná časť. Košice: Vydavateľstvo UPJŠ, 2006, s. 96.
9 Porovnaj najmä § 18 AZ- na rozdiel od § 12 ods. 4 českého autorského zákona č. 121/2000 Sb., ktorý určuje taxatívne oprávnenia
autorského majetkového práva a jednotlivé oprávnenia aj vymedzuje, nielen vymenúva.
10 ĽUPTÁK, M.: Rozhranie medzi trestnoprávnou a civilnoprávnou ochranou autorského práva. In Právny obzor, 2005, roč. 88, č. 2- 3, s.
241- 247.
11 ČERMÁKOVÁ- VLČKOVÁ, A., SMEJKAL, V.: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s.
129.
6
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neoprávnené nakladanie s autorským dielom alebo iné porušenie práv autorov, alebo iných nositeľov autorských práv,
resp. za neoprávnený zásah do autorských práv nemožno považovať najmä konanie, ktorým niekto samostatne tvorivým
spôsobom spracuje pôvodné cudzie dielo. Podstatné však je, aby toto tvorivé spracovanie iného autorského diela bolo
samostatné, t.j. bez využitia takých znakov, ktoré charakterizujú autorské dielo pôvodného autora. Autor tzv. odvodeného
autorského diela nemusí mať súhlas autora pôvodného autorského diela na ďalšie tvorivé spracovanie tohto diela len za
predpokladu, že autor tzv. odvodeného autorského diela využije iba námet obsiahnutý v cudzom pôvodnom diele. Musí sa
však jednať len o tzv. holý námet bez tvorivého autorského spracovania, v opačnom prípade pôjde o neoprávnený zásah
do práv k pôvodnému autorskému dielu, a to aj z hľadiska prípadnej trestnej zodpovednosti. Pokiaľ obvinený využil
z autorského diela maliara Josefa Ladu len uvedený tzv. holý námet v podobe kresby vianočných motívov na
pohľadniciach, ktoré nechal vytlačiť a distribuoval ich na predaj, nezasiahol tým do práv k tomuto autorskému dielu. Ak
však pri tom neoprávnene použil aj tvorivé individuálne spracovanie tohto motívu obsiahnutého v autorskom diele Josefa
Ladu, ktoré je predmetom ochrany podľa AZ bez toho, aby mal obvinený súhlas nositeľa autorských práv k autorským
dielam Josefa Ladu s takýmto použitím, mohlo by ísť o neoprávnené nakladanie s autorským dielom alebo o iné porušenie
práv autora či iných nositeľov autorského práva, resp. o neoprávnený zásah do autorských práv v zmysle TZ.12
4

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA OCHRANA
Majetkovým právam autora poskytuje ochranu aj zákon o priestupkoch, teda zákon č. 372/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, ktorý za priestupok považuje 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. Na zodpovednosť za priestupok postačuje zavinenie z nedbanlivosti,
ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. To značne rozširuje rozsah zodpovednosti za
priestupok oproti trestnoprávnej zodpovednosti. Na druhej strane však nie je postihovaná príprava, pokus ani organizácia,
návod či pomoc k spáchaniu priestupku.13
Priestupky prejednávajú a rozhodujú o nich obvodné úrady, pričom na konanie o nich sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
Ochranou autorského práva sa zákon o priestupkoch zaoberá v § 32, v ktorom upravuje priestupky na úseku
kultúry. Tohto priestupku sa dopustí ten, kto:
a) nedodrží podmienky určené pre usporiadanie divadelného, filmového predstavenia, hudobnej alebo inej
verejnej produkcie, výstavy, prednášky alebo podniku ľudovej zábavy,
b) neoprávnene použije dielo podľa autorského práva alebo umelecký výkon,
c) poruší všeobecne záväzný právny predpis vo veciach cirkví a náboženských spoločností.
Za spáchanie takéhoto priestupku umožňuje zákon uložiť pokutu až do výšky 99 eur.
5

ZÁVER
Majetkovým právam autora poskytuje ochranu predovšetkým AZ, považovaný za doplňujúci občianskoprávny
predpis. Ten v § 56 až 61 zakotvuje jednotlivé právne prostriedky, ktoré autor alebo iná oprávnená osoba môže použiť
v prípade ohrozenia alebo porušenia jeho práv. V rámci týchto ustanovení odkazuje aj na primerané použitie OZ, ako
základného súkromnoprávneho predpisu. Pôjde najmä o úpravu náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia.
Ak však konanie porušovateľa, ktorým ohrozuje alebo poškodzuje majetkové autorské práva naplní znaky
skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva, namiesto civilnoprávnej ochrany nastúpi ochrana
trestnoprávna, ktorú zabezpečuje TZ.
Okrem toho, sú autorské práva chránené aj prostredníctvom zákona o priestupkoch, a to v rámci ochrany
administratívnoprávnej.
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PÔSOBNOSŤ OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA PRI ÚPRAVE
ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV1
Mária Ivanecká
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na popis problémov, ku ktorým dochádza v súvislosti s pôsobnosťou Obchodného
zákonníka pri úprave záväzkových vzťahov. Príspevok sa venuje najmä kategórii relatívnych a fakultatívnych obchodov.
Na záver uvádza vybrané rozdiely v niektorých inštitútoch, ktoré sú upravené tak v Občianskom ako aj Obchodnom
zákonníku.
Kľúčové slová: obchodný záväzkový vzťah, pôsobnosť obchodného zákonníka, relatívne obchody, fakultatívne obchody
Abstract: The article is focused on the description of issues which are occurred in the scope of Commercial code
regarding to contractual obligation relations. The article is mostly dedicated to category of relative obligation and
facultative obligation. The conclusion of the article mentions chosen differences in some institutes, which are contained in
Civil code and Commercial code as well.
Key words: commercial obligation relation, scope of Commercial code, relative obligation, facultative obligation
1

ÚVOD
Obchodný zákonník upravuje vo svojej tretej časti obchodné záväzkové vzťahy. Tie sú upravené aj vo
všeobecnom kódexe súkromného práva, v Občianskom zákonníku2, a teda hovoríme o dualizme obligačného práva. Pre
správne pochopenie kedy máme na záväzkový vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného alebo Občianskeho zákonníka
sú kľúčové ustanovenia § 261 a § 262 Obchodného zákonníka3, ktoré vymedzujú jeho pôsobnosť pri záväzkových
vzťahoch. Za takmer dvadsať rokov existencie súčasného Obchodného zákonníka sa v praxi naplno prejavili všetky
úskalia, ktoré priniesla aplikácia a výklad týchto ustanovení. Príspevok má za cieľ poukázať práve na najpálčivejšie
problémy, ktoré trápia slovenskú, ale aj českú právnickú verejnosť, a na ktoré vlastne počas celého obdobia platnosti
súčasného Obchodného zákonníka poukazuje, pričom vzhliada k rekodifikácii (na Slovensku žiaľ v porovnaní s Českom
stále vzdialenej).
Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku sa zameriame na kategóriu relatívnych a fakultatívnych obchodov,
absolútne obchodné a neobchodné záväzkové vzťahy uvedieme len okrajovo. Záverom príspevku chceme v krátkosti
poukázať na praktický dopad potreby rozlišovania, či je vzťah obchodnoprávny alebo občianskoprávny tak, aby bolo
zrejmé, že sa nejedná len o bezvýznamné teoretické prekáračky, ba práve naopak o posúdenie pre vzťah subjektov
zásadného významu.
2

HISTORICKÝ VÝVOJ
Keďže ústrednou témou tohto príspevku sú obchodné záväzkové vzťahy, považujeme za potrebné ozrejmiť, čo
chápeme pod týmto pojmom. Úloha vymedzenia týchto vzťahov však nie je jednoduchá a od zavedenia tohto pojmu do
nášho právneho poriadku sa potýka s problémami, na ktoré sa budeme snažiť poukázať. Prof. Eliáš vo svojom článku
hovorí, že obchodné záväzkové vzťahy nie je možné definovať inak než nepresne.4 Už z tohto vyjadrenia môžeme vnímať
problematickosť pochopenia obchodných záväzkových vzťahov.
Vznik a vývoj tohto pojmu je potrebné vnímať aj v historických súvislostiach, ktoré podmienili jeho súčasnú
podobu. Prvú veľkú kodifikáciu obchodného práva pripisujeme Francúzom, a aj táto čiastočne ovplyvnila vymedzenie
pôsobnosti Obchodného zákonníka. Väčší vplyv mal však pre nás geograficky aj politicky bližší Rakúsky obchodný
zákonník z roku 1863. Ten upravoval pojem a rozdelenie „obchodov“ v článkoch 271 a nasl. Ústredným pojmom tohto
zákonníka boli pojmy kupec a obchody. Malovský-Wenig v súvislosti s vymedzením pôsobnosti rakúskeho obchodného
zákonníka uvádza, že „obchodní zákoník nepřejíma pojmu obchodu, jak byl vytvořen životem, resp. naukou
národohospodářskou, nýbrž přetvořuje jej suverenně pro své účely, takže s hlediska obchodního práva jsou obchody jen
tá právní jednání, která zákon prohlašuje za obchody, a nejsou obchody právní jednání, jimž obchodní zákoník povahu
obchodu upírá.“5 Teória obchodného práva v tejto dobe rozvinula koncepciu absolútnych a relatívnych obchodov,

Príspevok bol vypracovaný v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA č. 1/0746/10.
Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
3 Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej aj „ObchZ“.
4 ELIÁŠ, K.: Základní principy úpravy závazkového práva v Obchodním zákonníku, s. 236.
5 MALOVSKÝ-WENIG, A.: Příručka obchodního práva, s. 20.
1
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základných a pomocných obchodov a tiež jednostranných a obojstranných obchodov. Obsah týchto pojmov si ozrejmíme
v ďalších častiach tohto príspevku.
Na Slovensku bolo až do roku 1950 platné uhorské právo, a teda aj kodifikované obchodné právo v podobe
Uhorského obchodného zákonníka. Ten bol prijatý ako zákonný článok XXXVII z roku 1875. Uhorský obchodný zákonník
vymedzoval svoju pôsobnosť ohľadom obchodných záväzkov vo svojej druhej časti nazvanej „Obchodné úkony“ v prvom
oddiely a v prvej hlave s názvom „Pojem obchodných úkonov“. Vymedzenie obchodných úkonov bolo veľmi podobné ako
v rakúskom obchodnom práve, vtedy platnom aj v Českých krajinách. Uhorský obchodný zákonník rovnako rozlišoval
obchody absolútne a obchody relatívne, jednostranné a obojstranné, základné i akcesorické a v § 258 a nasl. vyratúval,
čo je potrebné za ne považovať. Tak rakúsky i uhorský obchodný zákonník vylučovali ako obchodný úkon „zmluvy
o nehnuteľnostiach“. V týchto ustanoveniach môžeme badať korene vylúčenia dispozície s nehnuteľnosťami ako
obchodných úkonov nespadajúcich pod režim obchodného zákonníka.
Ako konštatuje Pelikánová, v našom pojme obchodných záväzkových vzťahov nájdeme ako prvky obchodu
rakúskeho, nemeckého alebo francúzskeho práva, tak prvky našich predošlých socialistických úprav.6
3

RELATÍVNE OBCHODY
Pri súčasnej úprave obchodných záväzkových vzťahov došlo k ich kategorizácií do niekoľkých skupín. Ako sme
popísali vyššie, základ tejto právnej úpravy pri tvorbe súčasného Obchodného zákonníka bol historicky podmienený.
Doktrína obchodného práva rozdeľuje obchodné záväzkové vzťahy na absolútne, relatívne a fakultatívne a z pôsobnosti
Obchodného zákonníka vylúčené tzv. absolútne neobchody. Keďže aj dôvodová správa k Obchodnému zákonníku
používa za pojmom obchodné záväzkové vzťahy v zátvorke pojem obchody, budeme na účely tohto príspevku považovať
tieto pojmy za synonymá.7

3.1

§ 261 ods. 1
Tzv. relatívne obchody sú vymedzené v § 261 ods. 1 a ods. 2 ObchZ. Takéto vymedzenie pôsobnosti
Obchodného zákonníka je odrazom subjektívneho princípu, ktorý kladie dôraz na osoby, ktoré uzatvárajú obchody, ide
teda o vzťahy určitej skupiny subjektov – obchodníkov. Náš právny poriadok síce pojem obchodník a obchody nepozná,
i keď upravuje obchodné záväzkové vzťahy, používa len pojem podnikateľ, čo je vnímané akademickou verejnosťou
prevažne negatívne.8
Prvý okruh vzťahov vymedzených v odseku 1 § 261 sa týka len podnikateľov (obojstranné obchody), avšak na to,
aby sme ich vzájomný vzťah mohli podriadiť právnej úprave Obchodného zákonníka nestačí len to, že majú samotný
status podnikateľov, ktorý je vymedzený v § 2 ods 2 ObchZ. K uvedenému musí pristúpiť aj splnenie ďalších podmienok,
a síce požiadavka, že pri vzniku ich vzťahu je zrejmé, že sa týka ich podnikateľskej činnosti, a to s prihliadnutím na všetky
okolnosti.
V súvislosti s touto právnou úpravou dochádza hneď k niekoľkým problémom v aplikačnej praxi, na ktoré
poukážeme. Judikatúra sa pokúsila riešiť niektoré nezrovnalosti, avšak je možné konštatovať, že nedošlo k riešeniam,
ktoré by sa stretli so všeobecným súhlasom odbornej verejnosti, keďže sa vyskytli aj rozhodnutia v týchto otázkach
protichodné.
Prvý problém, ktorý nastáva je v samotnom vymedzení pojmu podnikateľ a teda v otázke koho budeme za
podnikateľa považovať. Keďže sa má jednať o vzťahy medzi podnikateľmi, vyvstala otázka ako sa budú posudzovať
vzťahy s tzv. fiktívnymi podnikateľmi9, teda podnikateľmi podľa právnej formy, ktorí však fakticky nepodnikajú a vlastne ani
podnikať nemôžu, pretože sú založení na účely nepodnikateľské. Ešte väčšie otázniky vyvoláva v tejto súvislosti
posúdenie vzájomného vzťahu takýchto dvoch subjektov. Odpoveď podáva Eliáš, ktorý odporúča extenzívny výklad
v záujme toho, aby nedošlo k rozlišovaniu na podnikajúce a nepodnikajúce obchodné spoločnosti a družstvá.10 Súvisiacou
otázkou je problematika zdanlivého podnikateľa, teda osoby, ktorá sa za podnikateľa vydáva a tiež osoby, ktorá prekročila
svoje podnikateľské oprávnenie, resp. z rôznych dôvodov nie je podnikateľom. Touto problematikou sa zaoberá K. Csach,
pričom poukazuje na to, že § 3 ObchZ nerieši režim právneho vzťahu osoby, ktorej sa zakázalo podnikať alebo ktorá
nemá podnikateľské oprávnenie, ale len platnosť tohto právneho úkonu. Navrhuje aj tieto vzťahy považovať za
obchodnoprávne v zmysle ustanovenia § 261, avšak na základe právnych zásad zodpovednosti za vyvolanie predstavy,
prípadne analogickej aplikácie § 261 ods. 1 ObchZ.11
Ďalšie nejasnosti vznikajú pri interpretácii toho, čo budeme považovať za rozhodujúce pre posúdenie, že sa vzťah
podnikateľov týka ich podnikateľskej činnosti. Ako uvádza prof. Bejček samotný pojem podnikateľská činnosť napovedá
tomu, že si je zákonodarca vedomý, že existuje aj nepodnikateľská činnosť osoby, ktorá je podnikateľom.12 Je preto

PELIKÁNOVÁ, I.: Komentář k Obchodnímu zákoníku. 3 díl § 261 – 408, s. 432.
Pozri dôvodovú správu k Obchodnému zákonníku č. 513/1991, tretia časť, hlava I, diel I.
8 K tomu pozri napr.: SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, s. 553 a nasl.
9 § 56 ods. 1 a § 221 ods. 1 ObchZ.
10 BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P.: Kurs obchodního práva: obchodní závazky, 3. vyd., s. 24.
11 Bližšie pozri CSACH, K. Vojna svetov (vzostup a pád § 261 ods. 1 a 2 ObchZ pod taktovkou ochrany spotrebiteľa), s. 19–21.
12 BEJČEK, J.: Nad traumatizující záhadou působnosti § 261 a § 262 obchodního zákoníku, s. 508-509.
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potrebné určiť, ktorej z radu činností ním vykonávaných prisúdime charakter podnikateľskej činnosti, pričom k problémom
dochádza najmä v súvislosti s podnikateľmi – fyzickými osobami. Táto otázka bola napokon riešená prostredníctvom
judikatúry. Z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR vyplýva, že to neznamená, že podstatou vzťahu musí byť výhradne
podnikateľská činnosť vymedzená predmetom podnikania subjektov podľa obchodného registra a tiež, že sa nejedná len
o záväzky, ktorými sa bezprostredne realizuje zapísaný predmet podnikania podnikateľov, ktorí sú účastníkmi tohto
vzťahu, ale aj o záväzky, ktoré súvisia s ich podnikaním, teda ktoré sú uzatvárané vo väzbe na podnikanie tých
podnikateľov, ktorí uzatvárajú dané zmluvy.13 V podobnom duchu sa niesla aj judikatúra z čias uhorského obchodného
práva.14 Podnikateľskou činnosťou teda budú nielen obchody základné, uzatvárané v priamej súvislosti s predmetom
činnosti podnikateľa, ale aj obchody akcesorické, teda také, ktoré podnikateľ vykonáva v súvislosti so základnými
obchodmi a ktorými zabezpečuje chod svojej podnikateľskej činnosti. Malovský-Wenig ich označuje aj za obchody
pomocné.15 V rozhodovacej činnosti súdov sa však vyskytli aj také rozhodnutia, ktoré vymedzovali „týkanie sa“
podnikateľskej činnosti omnoho užšie s väzbou na zapísaný predmet činnosti podnikateľa.16 Uhorský obchodný zákonník
riešil túto otázku v § 261, pričom vytvoril konštrukciu vyvrátiteľnej právnej domnienky o tom, že zmluvy, ktoré uzatvára
obchodník sú v prípade pochybností považované za zmluvy súvisiace s jeho činnosťou.17
Okrem vyššie uvedených podmienok, pre to, aby sme mohli záväzkový vzťah dvoch podnikateľov subsumovať
pod režim Obchodného zákonníka, musí byť splnená aj požiadavka zrejmosti. Zrejmosť v sebe zahŕňa zložku zrejmosti
jednak o tom, že kontrahent je podnikateľom a tiež zrejmosť, že sa ich vzájomný vzťah týka ich podnikateľskej činnosti
(obidvoch, nielen jedného). Táto zrejmosť musí byť daná v okamihu vzniku ich záväzkového vzťahu. Podľa názoru
Kopáča nie je potrebné, aby tieto skutočnosti strany poznali, ale postačí, aby boli objektívne poznateľné s prihliadnutím ku
všetkým okolnostiam, za ktorých sa zmluva uzatvára, pričom táto zrejmosť má byť posudzovaná objektívne vzhľadom na
obchodnú prax.18 Uvedené kritérium zrejmosti by na prvý pohľad zdá sa nemalo vyvolávať nezrovnalosti, opak je však
pravdou. V praxi vyvstali otázky nutnosti posúdenia kritérií, ktoré vedú k záverom, že podnikateľom bolo navonok zrejmé
uzatváranie obchodnej zmluvy v súvislosti s podnikaním druhej strany. Súdy riešili otázky, či je uvedenie identifikačného
čísla v zmluve postačujúce na to, že sa bude jednať o obchodnú zmluvu uzavretú v súvislosti s podnikaním, pričom aj
v tejto otázke bolo judikované rozporuplne.19
3.2

§ 261 ods. 2
Aj v súvislosti s aplikáciou ustanovenie § 261 a jeho druhého odseku môžeme nájsť viacero problémov, na ktoré
poukazuje tak odborná literatúra ako aj samotná prax. Na rozdiel od predošlých vzťahov, v tomto prípade Obchodný
zákonník umelo konštruuje obchodný záväzkový vzťah aj medzi subjektmi, z ktorých jeden nie je podnikateľom. Druhým
subjektom je štát, samosprávna územná jednotka alebo právnická osoba zriadená zákonom ako verejnoprávna inštitúcia.
Pre vznik ich záväzkového vzťahu spadajúceho pod právny režim Obchodného zákonníka sa vyžaduje, aby sa tieto
vzťahy týkali buď zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky nepodnikateľského subjektu. Na strane
druhej u podnikateľa sa vyžaduje, aby išlo o vzťah pri jeho podnikateľskej činnosti. Okrem toho sa v odseku 2 uvádza, že
za štát sa v tomto prípade budú považovať aj štátne organizácie pri uzatváraní zmlúv, z ktorých obsahu vyplýva, že ich
obsahom je uspokojovanie verejných potrieb.
V súvislosti s uvedeným nie je jasné a ani definované, čo je potrebné považovať za verejné potreby. Rovnako
dochádza k difernciácii medzi štátnymi organizáciami a medzi subjektmi uvedenými v prvej vete rozoberaného odseku, t.j.
štátom, samosprávnou územnou jednotkou a verejnoprávnou inštitúciou. Kým pri štátnych organizáciách hovorí zákon len
o uspokojovaní verejných potrieb, pri ostatných subjektoch hovorí aj o zabezpečovaní vlastnej prevádzky. Je otázne, či
môžeme rozšíriť pôsobnosť ObchZ pri štátnych organizáciách aj na zabezpečovanie vlastnej prevádzky. S ohľadom na
uvedené badáme pri úprave pôsobnosti ObchZ na túto skupinu vzťahov nedôslednosti.
4

ABSOLÚTNE OBCHODY A NEOBCHODY
O absolútnych obchodoch hovoríme v prípade vzťahov taxatívne vymedzených v § 261 ods. 3 ObchZ. Bez
ohľadu na povahu účastníkov tam vymenovaných vzťahov sa budú tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Rozhodujúcim je teda kritérium objektu vzťahu, nie subjektu ako je to pri relatívnych obchodoch. Toto ustanovenie
upravujúce absolútne obchody sa v aplikačnej rovine stretáva asi s najmenšími problémami, v porovnaní s ostatnými
kategóriami nami posudzovaných vzťahov.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 28. marca 2007, sp. zn. 33 Odo 249/2005.
Rozhodnutie K. č. 18.842/1876 „§ 260 obch. zákona predpisuje, aby jednania, patriace k obchodnej živnosti obchodníkovej, pokladané
boly za obchodné jednania bez toho, že by podmieňoval to tým, aby obchod bol zapísaný.“ Citované z KARMÁN, J. Slovenský obchodný
zákon, s. 204.
15 MALOVSKÝ-WENIG, A.: Příručka obchodního práva, s. 33.
16 Pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 12. augusta 1998, sp. zn. 2 Odon 187/1997, podobne z 31. januára 2007, sp. zn. 28
Cdo 253/2006.
17 „O smluve uzavrenej obchodníkom má sa v prípade pochybnosti za to, že patrí k provodzovaniu závodu. O dlžnom úpise, ktorý vystavil
obchodník, má sa za to, že patrí k provodzovaniu závodu, jestliže opak toho nevysvitá za samej listiny.“
18 KOPÁČ, L.: Obchodní kontrakty. I. díl, s. 21.
19 Porovnaj napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR: sp. zn. 32 Odo 671/2003 a sp. zn. 33 Odo 21/2004.
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Aj napriek tomu môžeme vidieť výhrady, zákonodarcom ničím neodôvodnené (v dôvodovej správe o tom nie je
ani zmienka), prečo by sme mali určité vzťahy bez ohľadu na povahu ich subjektov považovať za obchodné a vnucovať im
režim Obchodného zákonníka. Ohliadnuc sa na zahraničné právne úpravy sa v tomto prípade jedná o ojedinelý jav,
pretože inde je obchodné právo konštruované ako právo skupiny subjektov, obchodníkov, profesionálov. Z historického
pohľadu poznal absolútne obchody tak rakúsky ako aj uhorský obchodný zákonník, avšak išlo len o také zmluvy, ako
uvádza Malovský-Wenig, pri ktorých je základným rysom obchodu špekulácia, a to vyvinutá tak výrazne, že musia byť
pokladané za obchody, aj keď boli uzatvorené len jednotlivo a nekupcom.20 V súčasnom Obchodnom zákonníku sú však
absolútne obchody vymedzené omnoho širšie. V súvislosti s uvedeným považujeme za potrebné poukázať na zakotvenie
poistných zmlúv do Občianskeho zákonníka. Tieto boli totiž v minulosti považované za typicky obchodné, išlo dokonca
o absolútne obchody.21 V Čechách sú dokonca výslovne vylúčené z pôsobnosti Obchodného zákonníka v § 261 ods. 7,
ktorý náš Obchodný zákonník nemá, takže na Slovensku prichádza do úvahy poistná zmluva aspoň ako kombinovaný
obchod podľa § 261 ods. 6.
V nadväznosti na spomenuté kombinované obchody, resp. absolútne neobchody22, sa dostávame ku tretej
kategórii obchodných záväzkových vzťahov, ktoré sú upravené v § 261 ods. 6 ObchZ. Vzhľadom na obmedzený rozsah
príspevku skonštatujeme, že toto ustanovenie prináša komplikácie vzhľadom na rozdielne názory tak akademikov ako aj
súdov na to, ako sa má toto ustanovenie vykladať. Ide totiž o zmluvy upravené ako zmluvné typy v Občianskom
zákonníku uzatvárané subjektmi, na ktoré sa vzťahuje § 261 ods. 1 a ods. 2 ObchZ.
5

FAKULTATÍVNE OBCHODY
Poslednú skupinu vzťahov označujeme ako tzv. fakultatívne obchody. Jedná sa o vzťahy, ktoré sa podriaďujú
režimu Obchodného zákonníka dobrovoľne, bez ohľadu na to, či spĺňajú kritériá pre vzťahy vyššie popísané. Ide
o zákonom danú možnosť subjektov podriadiť svoj vzťah obchodnoprávnej úprave na základe dohody, pretože inak by bol
ich vzájomný vzťah posúdený ako občianskoprávny. Možnosť voľby režimu dáva § 262 ObchZ23, pričom kogentný je len
ods. 2, ktorý stanovuje pre túto dohodu písomnú formu.
Ani toto ustanovenie sa v aplikačnej praxi nezaobišlo bez problémov, preto vyberáme aspoň niektoré. V súdnej
praxi bola riešená otázka samotnej voľby Obchodného zákonníka z formálneho hľadiska a v súvislosti s tým posúdenie
výkladu dohody o voľbe z pohľadu prejavu vôle kontrahentov podriadiť svoj vzťah prísnejšiemu režimu Obchodného
zákonníka. V niektorých rozhodnutiach bolo pripustené, že postačí v texte, či nadpise zmluvy napr. že uzatvárajú zmluvu
o dielo podľa § 536 a nasl. ObchZ. Ovečková uvádza, že z takéhoto odkazu na konkrétne ustanovenia Obchodného
zákonníka týkajúce sa úpravy zmluvy ako celku, jasne vyplýva úmysel zmluvných strán, aby sa ich vzťah spravoval
Obchodným zákonníkom. Považuje to za výslovný prejav vôle zmluvných strán o voľbe zákona.24 Súdy v tejto veci však
judikovali nejednotne, najprv usúdili, že v prípade formulárových zmlúv to nepovažujú za výslovný prejav vôle o voľbe
práva25 (správne zákona, pozn. autora). V inom rozhodnutí však už judikoval Najvyšší súd presne opačne, pričom sa
jednalo tiež o formulárovú zmluvu a odkaz na Obchodný zákonník v jej záhlaví.26 Ešte spornejšie je uvedenie voľby
Obchodného zákonníka vo všeobecných obchodných podmienkach, na ktoré odkazuje zmluva.
K polemikám došlo aj pri vymedzení subjektov, ktoré môžu túto dohodu o voľbe zákona uzavrieť. V Čechách
vydal súd rozhodnutie, že ju môžu uzavrieť len podnikatelia, čo sa stretlo s veľkou vlnou kritiky a tento názor bol ako
neopodstatnený odmietnutý.27 V zásade túto dohodu môžu medzi sebou uzavrieť akékoľvek subjekty. Pri obligatórnych
obchodoch takáto dohoda nemá význam, pretože ich vzťah je už podriadený režimu Obchodného zákonníka, ale môže sa
uzatvoriť ako určité potvrdenie, či uistenie sa podnikateľov, že ich zmluva je obchodnoprávna. Ide o bežnú prax
a vzhľadom na problémy pri aplikácii ustanovenia § 261 ods. 1 ObchZ popísané vyššie napokon aj celkom pochopiteľnú.
Dohoda má teda význam najmä pri zmluvách uzatváraných medzi podnikateľom a nepodnikateľom (tzv. jednostranné
obchody) alebo medzi dvomi nepodnikateľmi navzájom, ktorí chcú svoj vzájomný vzťah z akýchkoľvek príčin podriadiť
režimu Obchodného zákonníka.

MALOVSKÝ-WENIG, A.: Příručka obchodního práva, s. 21.
Pozri § 258 uhorského obchodného zákonníka alebo čl. 270 rakúskeho obchodného zákonníka.
22 I keď tieto označenia nepovažujeme za úplne synonymické, pojem absolútne neobchody sa používal do zmeny ustanovenia § 261 ods.
6, ktoré predtým vylučoval aplikáciu ustanovení ObchZ na vzťahy pri zmluvách uvedených ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku.
23 § 262 ods. 1: „Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto
zákonom.“
24 OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník: komentár. 2 diel. 2. vyd., s. 16.
25 „Dohoda o tejto voľbe práva musú obsahovať výslovný prejav vôle, pretože ide o právný úkon, pre ktorý je pod sankciou neplatnosti
stanovená písomná forma, musí byť určitosť vôle daná obsahom listiny, na ktorej je zaznamenaý. Nestačí, že je účastníkom právneho
vzťahu jasné, čo je napr. Predmetom dohody, ak to nie je poznateľné z jej textu.“ Z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp. Zn. 33 Cdo
1962/98
26 „Týmto označním dali účastníci jasne najavo, že si prajú svoj vzťah podriadiť Obchodnému zákonnníku..Naviac v obchodnom styku
odkaz na to, ze zmluva je uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka je považovaný za výslovný prejav vôle o voľbe práva.“
Z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Odo 15/2001.
27 Pozri PLÍVA, S.: Nad jedním rozhodnutím soudu (k dosahu § 262 obch. zák.), s. 31 a nasl.
20
21

160

Český zákonodarca zamiešal karty ohľadom tohto ustanovenia ešte viac a pripojil k nemu odsek 4, ktorý
slovenský ObchZ nepozná28. Môžeme konštatovať, že posúdenie právneho režimu vzťahu podnikateľa a nepodnikateľa,
ktorý uzatvorili dohodu o fakultatívnej pôsobnosti Obchodného zákonníka na ich vzájomný vzťah sa tak stalo ešte
neprehľadnejším a menej zrozumiteľným. Prof. Eliáš po tejto novelizácii dokonca uvádza, že ak vezmeme do úvahy
k čomu je úprava fakultatívnych obchodov v praxi početne využívaná, možno mať za to, že najrozumnejšie by bolo túto
právnu kuriozitu zo zákonníka vypustiť.29
Názory kedy je možné túto dohodu o voľbe práva uzavrieť, či je možné ju zrušiť a aké to má dôsledky na právny
vzťah sú ďalšie z početných otázok spojených s možnosť dobrovoľne subsumovať záväzkový vzťah pod režim
Obchodného zákonníka.30
V súvislosti s fakultatívnymi obchodmi si je potrebné uvedomiť aj dôsledky na zabezpečenie týchto vzťahov. Bez
ohľadu na povahu subjektov a účel zmluvy sa použije Obchodný zákonník na zabezpečenie záväzkov – fakultatívnych
obchodov len za podmienky, že osoba, ktorá poskytuje zabezpečenie vie, že ide o obchodnoprávny vzťah (vie, že strany
uzavreli dohodu o voľbe zákona) alebo s tým prejaví súhlas. Pri ostatných kategóriách „obchodov“, teda relatívnych,
absolútnych a kombinovaných sa zabezpečenie spravuje automaticky režimom Obchodného zákonníka, tak ako to
vyplýva z ustanovenia § 261 ods. 4.
6

VYBRANÉ ODLIŠNOSTI OBCHODNEJ A OBČIANSKEJ ÚPRAVY ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV
Záverom príspevku chceme poukázať na niektoré vybrané odlišnosti právnej úpravy inštitútov záväzkových
vzťahov nachádzajúcich sa tak v Obchodnom ako aj Občianskom zákonníku.
V prvom rade je treba povedať, že Obchodný zákonník poskytuje subjektom vyššiu mieru zmluvnej voľnosti
a umožňuje im tak upraviť si svoj vzťah prostredníctvom väčšieho množstva dispozitívnych ustanovení. Na vzťahy
obchodné nie je možné aplikovať § 49 Občianskeho zákonníka o odstúpení od zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok.
Koncepcia zodpovednosti je úplne rozdielna, v obchodnom zákonníku koncipovaná na princípe objektívnej
zodpovednosti s možnosťou liberácie, v občianskom práve na princípe subjektívnej zodpovednosti (zodpovednosti za
zavinenie). Taktiež pri porušení zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou je pri obchodnoprávnom vzťahu
dokonca absolútna objektívna zodpovednosť, aj keď sa jedná o dispozitívne ustanovenie, ktoré môžu účastníci dohodou
modifikovať. Pri občianskoprávnom vzťahu je povinný dlžník zaplatiť zmluvnú pokutu, ak zavinil porušenie zmluvnej
povinnosti viazané na zmluvnú pokutu.
Pri odstúpení od zmluvy podľa Obchodného zákonníka dochádza k účinkom ex nunc, zatiaľ čo v občianskom
zákonníka ex tunc, spätne ku dňu uzavretia zmluvy. Aj povinnosti účastníkov zmluvy po odstúpení sú riešené odlišne.
Pre uznanie dlhu (záväzku) sú v Obchodnom zákonníku požiadavky benevolentnejšie, zatiaľ čo Občiansky
zákonník vyžaduje uznanie čo do výšky aj dôvodu.
Významným rozdielom je možnosť nadobudnutia vlastníckeho práva od predávajúceho, ktorý nie je jeho
vlastníkom (od neoprávneného), čo vyplýva z ustanovenia § 446 ObchZ31. V praxi došlo k zneužívaniu tohto ustanovenia
napr. na predaj kradnutých automobilov, resp. iných tovarov nadobudnutých týmto spôsobom.
Ako posledný uvádzame rozdiel v inštitúte premlčania. Všeobecná premlčacia doba pre obchodnoprávne vzťahy
je štvorročná, zatiaľ čo pre občianske trojročná. Rozdiel jedného roka v premlčacích dobách môže mať pri nesprávnom
právnom posúdení daného vzťahu za následok zmarenie úspešnosti žaloby pri vznesení námietky premlčania. Dodnes
nevyriešenou a asi najčastejšie pertraktovanou otázkou32 v súvislosti s premlčaním je otázka dĺžky premlčania pri
bezdôvodnom obohatení, pre ktoré Občiansky zákonník stanovuje subjektívnu lehotu v dĺžke dvoch rokov a objektívnu
v trvaní troch rokov, pri úmyselnom obohatení desať rokov.
Ponúkli sme stručný výpočet nami vybraných inštitútov, ktoré sú upravené v obidvoch súkromnoprávnych
kódexoch odlišne. Tento výpočet však nie je ani zďaleka komplexný, avšak má snahu čitateľovi priblížiť praktické dôsledky
právneho posúdenia záväzkového vzťahu a tým poukázať na význam rozoberanej problematiky.

§ 262 ods. 4: „Ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z
tohoto zákona nebo ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na obě strany; ustanovení občanského zákoníku
nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení
směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana,
která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné
závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.“
29 ELIÁŠ, K. Fakultativní obchody. Poznámky k § 262 obchodního zákonníku, s. 26.
30 K tomu bližšie pozri SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, s. 559.
31 Toto ustanovenie je prelomením rímskoprávnej zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.“
32 Pozri In: Bulletin slovenskej advokácie: OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych
vzťahoch; BUZINGER, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia; PATAKYOVÁ, M. K premlčaniu v obchodných
záväzkových vzťahoch.
28
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ZÁVER
Ako sme uviedli v úvode príspevku, cieľom bolo poukázať na vybrané problémové aspekty ustanovení
upravujúcich pôsobnosť Obchodného zákonníka ako ustanovení, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pre samotné pochopenie
úpravy súkromnoprávnych záväzkových vzťahov v našom právnom poriadku. Vzhľadom na platnosť Obchodného
zákonníka už takmer dve desaťročia je na mieste si klásť otázky spojené s tým, či sa takáto právna úprava a dualizmus
záväzkového práva osvedčil alebo naopak. Zdá sa, že súčasná konštrukcia obchodných záväzkových vzťahov nie je
riešená optimálne, a preto príspevok má za cieľ vyvolať diskusiu o budúcej možnej právnej úprave, s ohľadom na prácu
rekodifikačnej komisie na Občianskom zákonníku (zrejme na monistickom princípe). V porovnaním s prípravami v Českej
republike zaostávame, ale čo vnímame ešte negatívnejšie je absencia širšej celospoločenskej diskusie o týchto otázkach.
Použitá literatúra:
BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P.: Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. s. 551.
ISBN 80-7179-746-4.
BEJČEK, J.: Nad traumatizující záhadou působnosti § 261 a § 262 obchodního zákoníku. In: Právní rozhledy, 1999, č. 10,
s. 505-509.
BUZINGER, M.: Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In: Bulletin slovenskej advokácie, 2007, č. 7-8,
s. 55-67.
CSACH, K.: Vojna svetov (vzostup a pád § 261 ods. 1 a 2 ObchZ pod taktovkou ochrany spotrebiteľa). In: Husár J. Právo
a obchodovanie (Zborník z vedeckej konferencie). Košice: Husár J. ed., 2008. s. 17-31.
ELIÁŠ, K.: Fakultativní obchody. Poznámky k § 262 obchodního zákonníku. In: Podnikateľ a právo, 2001, č. 10, s. 19-26.
ELIÁŠ, K.: Základní principy úpravy závazkového práva v Obchodním zákonníku. In: Právník, 1995, č. 3, s. 222-241.
KARMÁN, J.: Slovenský obchodný zákon. Praha: Československý kompas, 1926, s. 967.
KOPÁČ, L.: Obchodní kontrakty. I. díl. Praha: Prospektrum, 1994. s. 368. ISBN 80-85431-75-0.
MALOVSKÝ-WENIG, A.: Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947. 510 s.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK – VLÁDNÝ NÁVRH ZÁKONA (S DÔVODOVOU SPRÁVOU). 2. časť. Bratislava: EPOS. ISBN
80-900560-0-8.
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník: komentár. 2 diel. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 803 s. ISBN 978-808078-205-4.
OVEČKOVÁ, O.: Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In: Bulletin
slovenskej advokácie, 2006, č. 10, s. 14-21.
PATAKYOVÁ, M.: K premlčaniu v obchodných záväzkových vzťahoch. In: Bulletin slovenskej advokácie, 2008, č. 6. s. 4.
PELIKÁNOVÁ, I.: Komentář k Obchodnímu zákoníku. 3 díl § 261 – 408. Praha: Linde, 1996. 958 s. ISBN 80-7201-047-6.
PLÍVA, S.: Nad jedním rozhodnutím soudu (k dosahu § 262 obch. zák.). In: Bulletin advokacie, 1997, č. 5, s. 31-32.
SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár. Bratislava: Eurounion, 2007. 1023 s. ISBN 97880-88984-98-6.
Kontaktné údaje:
Mgr. Mária Ivanecká
ivaneckam@gmail.com
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika

162

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY V OBCHODOVANÍ
A SÚVISIACE PROBLÉMY1
Darina Ostrožovičová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti porovnávania kúpnych zmlúv v najdôležitejších
kódexoch súkromného práva a porovnávania obchodnej kúpnej zmluvy s inými zmluvnými typmi. Osobitne je riešená aj
problematika zmluvnej praxe pri vymedzovaní obchodnej kúpnej zmluvy a jej zámeny so zmluvou o dielo.
Kľúčové slová: kúpna zmluva, predávajúci, kupujúci, zmluva o dielo, zmluva o kúpe cenných papierov.
Abstract: The article brings and systematizes the latest knowledge from the area of comparing sales contracts in the
most important codes of private law and commercial contract of sale compared with other types of contract. Special
attention is also paid to the issue of contracting experience in defining business purchase agreement and its confusion
with the contract work.
Key words: contract of sale, seller, buyer, contract work, contract to purchase securities.
1

ÚVOD
Kúpna zmluva (emptio venditio) sa považuje za jeden z najstarších zmluvných typov a z historických prameňov
môžeme konštatovať, že bola pokračovaním zmluvy zámennej, ako naturálnej výmeny. Kúpna zmluva sa pôvodne
považovala za reálny kontrakt, ktorého podstatou bola výmena veci za peniaze. Až v období ius gentium sa kúpa pod
vplyvom bona fides a účasti peregrínov na právnych vzťahoch s Rimanmi stala namiesto reálneho kontraktu,
konsenzuálnym kontraktom, ktorá sa uzatvárala ako jednoduchá dohoda o veci a o kúpnej cene.2 Dnes patrí kúpna
zmluva medzi klasické a najfrekventovanejšie zmluvné typy súkromného záväzkového práva a tento fakt je daný hlavne
tým, že nosným predmetom obchodnoprávnych vzťahov je vzájomná výmena tovarov a činností.
Právnu úpravu kúpnej zmluvy nájdeme nie len v Obchodnom, ale aj v Občianskom zákonníku, teda môžeme
hovoriť o duálnej úprave tohto súkromnoprávneho inštitútu. Túto situáciu by mohla zmeniť pripravovaná rekodifikácia
Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na rozsah a zameranie tejto rekodifikácie sa výrazným spôsobom dotkne aj
ostatných odvetví súkromného práva v Slovenskej republike. Možno preto hovoriť, že ide o rekodifikáciu celého
súkromného práva. Navrhovaná rekodifikácia sa bude zaoberať aj otázkami vzťahu Obchodného a Občianskeho
zákonníka. Predmetom by malo byť aj vyriešenie otázok ohľadne záväzkového práva a to nie len jeho všeobecnej časti,
ale aj osobitnej časti, ktorá sa týka jednotlivých zmluvných typov. Právna prax, ale aj teória pociťujú, že Občiansky
zákonník ale aj Obchodný zákonník v podobe, v akej sa nachádzajú už nevyhovujú dnešným požiadavkám.
Predovšetkým Občiansky zákonník netvorí všeobecný a vnútorne skĺbený základ súkromnoprávnej úpravy, ktorý by bol
kompatibilný s právnou úpravou Európskej únie. Práve od tohto základného súkromnoprávneho predpisu bude do značnej
miery závisieť úroveň našej legislatívy v oblasti súkromného práva v budúcnosti. Pri tejto rozsiahlej rekodifikácií je
potrebné si ešte ozrejmiť otázku, či sa rekodifikácia bude uberať smerom tzv. komercializácie Občianskeho zákonníka,
alebo či sa ponechá úprava záväzkovej časti v oboch zákonníkoch. 3
Nový legislatívny zámer Občianskeho zákonníka navrhuje, aby všeobecná úprava záväzkových vzťahov bola
jednotne upravená v Občianskom zákonníku, ktorým by sa sprehľadnila úprava jednotlivých zmluvných typov a ich
zabezpečenia. Myslím si, že takýto postup by určite prispel k ich sprehľadneniu ako celku. Pokiaľ ide o problematiku
záväzkových vzťahov, navrhujú sa tu dva varianty. Prvý variant hovorí o jednotnej úprave celého záväzkového práva
v Občianskom zákonníku a druhý variant sa prikláňa k tomu, že niektoré zmluvné typy ako je napr. zmluva o predaji
podniku, zmluva o nájme podniku, ostanú naďalej upravené v Obchodnom zákonníku. Názory na túto právnu úpravu sa
rôznia, v tomto prípade sa prikláňam tiež k názoru predstaviteľov vedy obchodného práva, že tzv. typické obchodné
zmluvy by mali byť ponechané na úpravu Obchodného zákonníka. Nová rekodifikácia si dala za cieľ aj odstránenie
duplicitnej úpravy kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo. Odstránenie tejto duplicity vidí hlavne v nasledujúcich riešeniach.
Občiansky zákonník má v súčasnosti všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve (§ 588 až § 600) a následne zakotvuje od
§ 612 osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode. Ďalšie osobitosti, ktoré súvisia s kúpnou zmluvou by podľa novej
rekodifikácie upravoval samostatný oddiel s názvom osobitné ustanovenia obchodnej kúpnej zmluvy. Tu by bolo možné
upraviť predovšetkým osobitosti týkajúce sa zodpovednosti za vady a spôsoby jej uplatnenia. Rovnaká právna konštrukcia
by bola možná aj v súvislosti s úpravou zmluvy o dielo.
Príspevok bol vypracovaný v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA č. 1/0746/10.
Porov. : REBRO, K., BLAHO, P. : Rímske právo. Bratislava : IURA EDITION, 2010,ISBN-978-808078-352-5,str.387.
3 http://www.justice.gov.sk/kop/pk/pk033-03.htm.
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OBCHODNÁ KÚPNA ZMLUVA VERZUS OBČIANSKA KÚPNA ZMLUVA
Z právnej úpravy kúpnych zmlúv v oboch zákonníkoch nám vyplýva ich spoločná podstata, ktorá spočíva
v povinnosti predávajúceho umožniť kupujúcemu získať vec a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veci
a v povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Napriek tomu, vymedzenie pojmu kúpna zmluva v Občianskom zákonníku
má širší záber ako úprava obchodnej kúpnej zmluvy. V oboch zákonníkoch je teda právna úprava tohto inštitútu
komplexná a preto pri obchodnej kúpnej zmluve nebude potrebná praktická, ba ani subsidiárna aplikácia osobitných
ustanovení Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve, s výnimkou úpravy vedľajších dojednaní, ktoré s ňou súvisia.
Osobitné ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve sa nevzťahujú ani na zmluvy, ktorých predmetom je
predaj podniku alebo jeho časti, na kúpu cenných papierov a na burzové obchody4, ktoré podliehajú aplikácií Obchodného
zákonníka.
Obchodnú kúpnu zmluvu zaraďujeme medzi relatívne obchody, čo znamená, že táto úprava platí len pre odplatné
dodávky hnuteľných vecí a len pre subjekty a na situácie vymedzené v § 261 až § 262 OBZ. V ostatných prípadoch, ako
je napr. pri kúpe, ktorá prebieha medzi podnikateľom a osobou, kde sa kúpa netýka jej podnikateľskej činnosti, alebo napr.
pri kúpe medzi dvoma nepodnikateľskými subjektmi, je nutná aplikácia ustanovení Občianskeho zákonníka. Aj z tohto
ustanovenia existuje výnimka a to v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na aplikácií režimu Obchodného zákonníka
v zmysle § 262 OBZ.5
Základné kritérium a špecifickým rysom pre rozlíšenie medzi obchodnou a neobchodnou kúpnou zmluvou je v jej
predmete. Z režimu obchodnej kúpnej zmluvy, ktorá je upravená v § 409 a nasl. ustanovení OBZ sú vylúčené obchody
s nehnuteľnosťami, ktoré sa podrobujú režimu všeobecného občianskeho práva, ďalej je vylúčený predaj podniku
a odplatné prevody tých hodnôt, ktorým platné právo vlastnosť veci 6nepriznáva. Predmetom obchodnej kúpnej zmluvy
môže byť len hnuteľná vec určená jednotlivo alebo čo do množstva a druhu.
To znamená, že ak je predmetom predaja nehnuteľnosť, kúpa sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
pretože ide o absolútne neobchodnú zmluvu a to aj vtedy, ak by ju uzavreli podnikatelia v súvislosti s ich podnikateľskou
činnosťou. Tento záver je historicky daný, už v Uhorskom Obchodnom zákonníku z roku 1875 sa podľa §262 zmluvy,
ktorých predmetom boli nehnuteľnosti, nepovažovali za obchodné úkony. 7Predmetom predaja môžu byť aj práva, pokiaľ
to ich povaha pripúšťa. Základným predpokladom spôsobilosti práva byť predmetom predaja je to, aby sa s takýmto
právom dalo nakladať a aby malo určitú majetkovú hodnotu. S niektorými práva je možné nakladať až po splnení určitých
predpokladov, ako je to napr. pri predaji obchodného mena, kde je predaj prípustný len pri predaji podniku alebo jeho
časti, pretože v tomto prípade hovoríme o tzv. viazanom prevode obchodného mena. Pri prevode časti podniku je možné
previesť aj obchodné meno, ale len vtedy, ak bude podnikateľ zostávajúcu časť prevádzkovať pod iným obchodným
menom alebo táto časť zanikne likvidáciou. Najtypickejším príkladom na predaj práva je postúpenie pohľadávky, ktorej
predmetom je určité plnenie. Predaj pohľadávky je ale potrebné odlišovať od predaja predmetu tohto plnenia, pretože pri
predaji predmetu môžu prechádzať na nadobúdateľa určité riziká spojené s nesplnením kúpenej pohľadávky.8 Na zmluvu
o predaji práva sú aplikovateľné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ sú na ich aplikáciu splnené predpoklady
podľa § 261 OBZ. Zmluva o predaji práva aj napriek tomu nespadá pod pojem obchodnej kúpnej zmluvy, ale ide
o nepomenovanú zmluvu v zmysle § 269 ods. 2 OBZ.9 To znamená, že na zmluvu budeme aplikovať všeobecné
ustanovenia tretej časti prvej hlavy Obchodného zákonníka a z ustanovení, ktoré upravujú kúpnu zmluvu per analogiam
len tie, ktoré nie sú v rozpore s povahou zmluvy o predaji práva.
Predmetom predaja môže byť aj predaj iných majetkových hodnôt, ako sú hmotné veci alebo právo. Najčastejšie
sa jedná o výsledky podnikateľskej činnosti, ktoré sú využiteľné pri podnikaní s inými osobami. Na rozdiel od vecí, nemajú
tieto majetkové hodnoty hmotnú podstatu a na rozdiel od práv nie je ich hospodárske využitie možné len oprávnenými
osobami, ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi ako je napr. zákon o patentoch. Majetkové hodnoty sú
predmetom predaja, ak sa podľa zmluvy majú stať súčasťou majetku len kupujúceho a predávajúci nie je oprávnený bez

4 Záväzkové vzťahy z burzových obchodov, vzťahy, ktoré vznikajú z ich sprostredkovania a odplatné zmluvy týkajúce sa cenných
papierov, sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka, bez ohľadu na povahu účastníkov záväzkového vzťahu, pretože sa
jedná o absolútne obchody, ktoré Obchodný zákonník vymedzuje v § 261 ods. 3 OBZ.
5 § 262 OBZ: Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v §) 261, sa bude spravovať týmto
zákonom. Dohoda vyžaduje na svoju platnosť písomnú formu. Touto časťou zákona sa spravujú aj vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečení
záväzkov zo zmlúv, pre ktoré si strany zvolili použitie tohto zákona. Ak osoba poskytujúca zabezpečenie s tým prejaví súhlas alebo
v čase vzniku zabezpečenia vie, že zabezpečovaný záväzok sa spravuje touto časťou zákona.
6 Obchodný zákonník, ba ani Občiansky zákonník nevymedzujú pojem vec z právneho hľadiska. Jej definíciu môžeme nájsť v starších
právnych predpisoch, ako tomu bolo v § 23 zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zákonníka, v ktorom bolo ustanovené, že veci
v právnom zmysle sú ovládateľné hmotné predmety a prírodné sily, ktoré slúžia ľudskej potrebe. Tento pojem bol vymedzený ešte v § 13
ods. 1 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku, ktorý nám ustanovoval, že veci sú hmotné
predmety a ovládateľní prírodné sily, ktoré slúžia potrebám ľudí.
7 Porov. : FUNDÁREK, J. : Obchodný zákon platný na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Bratislava : Kníhtlačiareň Slovenská Grafia
úč.spol.,1926, str. 154.
8 Porov. : KOPÁČ, L. : Obchodní kontrakty 2. díl.. Praha: Prospektrum, 1994, ISBN – 80-7175-020-4 , str. 450
9 Podľa §269 ods. 2 OBZ môžu účastníci uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je ako zmluvný typ upravená v Obchodnom zákonníku. Je
však potrebné, aby účastníci dostatočne určili predmet svojho záväzku, inak sa zmluvy nepovažuje za uzavretú.
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jeho súhlasu na ich ďalšie využívanie. Spravidla sa predávajúci zaväzuje tieto znalosti neposkytovať iným osobám ako je
kupujúci a to je hlavným rozdielom medzi zmluvami, podľa ktorých je druhá strana oprávnená tieto majetkové hodnoty len
dočasne užívať spolu s ich majiteľom a je súčasne zmluvne zaviazaná tieto znalosti tajiť pred tretími osobami. To
znamená, že prevod práv a iných majetkových hodnôt možno podľa § 261 OBZ medzi podnikateľmi uskutočniť len na
základe nepomenovanej zmluvy.10 Obchodný zákonník upravuje aj také zmluvné typy, ktoré sú subsumovateľné pod
režim kúpnopredajných zmlúv a ktorých predmetom môžu byť aj veci nehnuteľné alebo ich časti. Jedná sa o zmluvu
o dielo, zmluvu o predaji podniku11 a zmluvu o kúpu prenajatej veci. Ak je predmetom zmluvy o predaji podniku
nehnuteľnosť zmluva sa spravuje ustanoveniami OBZ a to aj v prípade, ak je zmluvnou stranou nepodnikateľ.12 Obchodný
zákonník sa použije aj na predaj nehnuteľnosti v rámci podniku alebo jeho časti, ku ktorému dochádza na základe zmluvy
o kúpe prenajatej veci.13 14
Ďalší podstatný rozdiel v duálnej úprave tohto súkromnoprávneho inštitútu môžeme vidieť v tom, že predmetom
záväzku predávajúceho podľa Obchodného zákonníka je dodanie tovaru, zatiaľ čo Občiansky zákonník ukladá
predávajúcemu povinnosť odovzdať vec. Pojem odovzdať vec je potrebné v tejto súvislosti vykladať širšie ako len fyzické
odovzdanie veci, vyžaduje sa tu aj určitý právny úkon zo strany kupujúceho, t.j. prevzatia tovaru. Termín dodanie tovaru,
ktorý je všeobecne používaný v obchodných vzťahoch zahŕňa plnenie záväzku kupujúcim najrôznejšími spôsobmi, ktoré
sú typické pre obchodný styk. K dodaniu môže dôjsť v určitých situáciách aj vtedy, keď si kupujúci tovar ešte neprevzal
a zahŕňa aj plnenie pri tzv. dištančných obchodoch, pri ktorých predávajúci zasiela tovar do miesta určenia.
Obchodná kúpna zmluva nemusí obsahovať ustanovenia o určení kúpnej ceny, ak sa strany dohodli na jej
uzatvorení bez tohto určenia, toto konštatovanie vyplýva z ustanovenia § 409 ods. 2OBZ. Zatiaľ čo kúpna zmluva podľa
OZ vždy vyžaduje dohodnutie kúpnej ceny.15 To znamená, že ak by kúpna cena nebola vôbec dojednaná, kúpna zmluva
by bola absolútne neplatná podľa § 39 OZ a v prípade kúpnej zmluvy neplatia ani ustanovenia § 634 ods. 1 OZ.
16K určeniu kúpnej ceny dochádza najčastejšie stanovením výšky kúpnej ceny určitou sumou. K platnosti zmluvy však
postačí aj to, ak zmluva obsahuje údaje alebo postup na určenie kúpnej ceny, podľa ktorých možno jej výšku určiť aj po
uzavretí zmluvy. Ak by bola cena predávaného predmetu predmetom cenovej regulácie, v tomto prípade postačí uviesť,
že kupujúci zaplatí cenu úradnú. Kúpnu zmluvu je možné platne uzavrieť aj na základe tzv. cenovej arbitráže. 17Obchodná
kúpna zmluva sa od neobchodnej kúpnej zmluvy líši aj tým, že ide o zmluvu, ktorá sa uzaviera v súvislosti s podnikaním
a kúpená vec slúži podnikateľovi na ďalšie použitie pri jeho podnikateľskej činnosti. Pod pojmom využitie predmetu kúpy v
rámci podnikateľskej činnosti rozumieme to, že predmet kúpy sa ďalej predáva v rámci podnikania kupujúceho, alebo, že
predmet kúpy slúži na pokrytie potrieb kupujúceho, ktoré súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, ide napr. o kúpu
výrobného zariadenia. Kúpna zmluva nestráca svoj obchodný charakter aj vtedy, ak podnikateľ časť zakúpených vecí
použil na svoju osobnú potrebu. V tomto prípade je rozhodujúci účel zmluvy v čase jej uzatvorenia.18
V tejto súvislosti je potrebné ešte spomenúť úpravu zodpovednosti za vady. Zodpovednosť za vady
upravuje nielen Obchodný zákonník, ale aj Občiansky zákonník. Ustanovenia OBZ použijeme vtedy, ak hovoríme o tovare
a o obchodnoprávnych vzťahoch. Občiansky zákonník sa zase použije vtedy, ak hovoríme o veci alebo o výrobku a jedná
sa o občianskoprávny vzťah.19 Čo sa týka dĺžky záručnej doby, Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenia o jej
trvaní, takže to znamená, že sa určuje dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Podľa Obchodného zákonníka na
porovnanie s Občianskym zákonníkom, nevzniká záruka za akosť automaticky, ale len vtedy, keď ju predávajúci
poskytne.20 A teda môže nastať situácia, že predávajúci neposkytne kupujúcemu žiadnu záručnú dobu. V tomto prípade
už závisí na kupujúcom, či zakúpi tovar bez záručnej doby, alebo nie. V Obchodnom zákonníku nám absentujú aj
ustanovenia o minimálnej dĺžke záručnej doby. Občiansky zákonník stanovuje minimálnu dĺžku záručnej doby na 6
mesiacov a maximálnu záručnú dobu na uplatnenie reklamácie na 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru
resp. jeho doručenia do miesta určeného v zmluve. V Obchodnom zákonníku je zodpovednosť za vady upravená v § 436
až § 441 OBZ, ide o dispozitívne ustanovenia. Zodpovednosť predávajúceho za vady má povahu objektívnej
zodpovednosti. Na strane predávajúceho sa nevyžaduje zavinenie, postačí porušenie právnej povinnosti podľa § 420

Porov. : KOPÁČ, L. : Obchodní kontrakty 2. díl.. Praha : Prospektrum, 1994, ISBN – 80-7175-020-4,str. 450, 451.
§ 476 OBZ : Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné
majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom
a zaplatiť kúpnu cenu.
12 Porov. : KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2. Praha : ASPI, 2002, ISBN- 80-86395-36-7, str. 167.
13 Pozri § 489 a § 493 OBZ
14 FEKETE, I. : Občiansky zákonník s komentárom. Bratislava : EPOS, 2007, ISBN- 978-80-8057-688-2, str.662.
15 Porov. : KOPÁČ, L. : Obchodní kontrakty 2. díl.. Praha: Prospektrum ,1994, ISBN – 80-7175-020-4, str. 380.
16 § 634 ods. 1 hovorí o tom, že ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť
primeranú cenu.
17 Pod pojmom cenová arbitráž rozumieme to, že zmluvné strany splnomocnia určitú osobu, aby za nich určila kúpnu cenu. V tomto
prípade sa vyžaduje, aby obe zmluvné strany splnomocnili tretiu osobu, inak by zmluva nevnikla platne.
18 Porov. : KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2. Praha : ASPI, 2002, ISBN- 80-86395-36-7,str.167.
19Porov. : MURIŇ, P.: Niekoľko otázok k právnej problematike nebezpečných výrobkov, výrobkov, ktoré majú vady a k zodpovednosti za
vadné výrobky, Obchodné právo č. 7-8/2003, str. 89.
20 KOPÁČ, L. : Obchodní kontrakty 2. díl.. Bratislava :Prospektrum, 1994, ISBN – 80-7175-020-4, str. 411.
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OBZ.21 Obchodný zákonník rozlišuje medzi podstatným22 a nepodstatným23 porušením kúpnej zmluvy, zatiaľ čo úprava
Občianskeho zákonníka spája právne nároky z vád podľa ich povahy, to znamená, že rozlišuje medzi opraviteľnými
a neopraviteľnými vadami.
Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka je vyjadrený princípom subsidiarity, čo vyplýva nielen
z ustanovenia § 1 ods.2 OBZ, ale aj z § 261 ods. 6 OBZ podľa ktorého Obchodný zákonník odkazuje na použitie
ustanovení Občianskeho zákonníka, ak ide o zmluvy, ktorých úpravu nenájdeme v druhej hlave OBZ. Všeobecné
ustanovenia OZ o vzniku zmluvy a o záväzkovom práve sa uplatnia len vtedy, ak v tretej časti prvej hlavy OBZ nie je
osobitná právna úprava. Na základe použitia princípu subsidiarity prichádza do úvahy aj použitie ustanovení o vedľajších
dojednaniach pri kúpnej zmluve podľa § 601 až § 610 OZ napr. právo spätnej kúpy aj na kúpnu zmluvu podľa OBZ.24
3

OBCHODNÁ KÚPNA ZMLUVA VERZUS ZMLUVA O KÚPE CENNÝCH PAPIEROV
Od obchodných kúpnych zmlúv je potrebné odlišovať zmluvy, ktorých predmetom je predaj cenných papierov,
ktoré zákon považuje sa zmluvy so špecifickým predmetom kúpy. V rámci novej legislatívnej normy, ktorá bola
vypracovaná v súlade s legislatívou Európskej únie, zákon č. 644/2006 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
charakterizuje cenný papier ako : peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené
práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo
vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.25 V súvislosti s takýmto chápaním podstaty cenného papiera si
musíme uvedomiť, že hlavné a určujúce na cennom papieri je právo, ktoré je s ním spojené a nie papier, na ktorom je
právo zachytené. V súčasnosti už cenné papiere nemajú len listinnú podobu, ale môžu byť aj dematerializované, čiže
zaknihované.26 Zákon o cenných papieroch rozlišuje v § 30 zmluvu o odplatnom a bezodplatnom prevode cenných
papierov. Prvú zmluvu zákon nazýva ako zmluvu o predaji cenných papierov a druhú zákon subsumuje pod úpravu
darovacej zmluvy, ktorej úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, pokiaľ zo zákona o cenných papieroch nevyplýva
niečo iné. Do skupiny zmlúv o prevode cenných papierov zákon zahrňuje aj zmluvu o pôžičke cenných papierov, pretože
aj v tomto prípade prechádza vlastníctvo k cenným papierom na druhú osobu.27Zmluva o kúpe cenných papierov sa
spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak zákon o cenných papieroch neustanovuje niečo iné.
V zmluve musí byť určený druh prevádzaného cenného papiera, ich počet, ak je ich viac, cena a ISIN28, ak bol udelený.
Písomná forma sa vyžaduje len pri kúpe listinného cenného papiera na meno a ak to ustanoví osobitný právny predpis aj
pri kúpe listinného cenného papiera na rad. V ostatných prípadoch nie je forma predpísaná.Zmluvu o kúpe cenného
papiera by sme mohli definovať ako zmluvu ktorou sa predávajúci zaväzuje previesť cenné papiere do majetku
kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tieto cenné papiere kúpnu cenu. Predávajúcim môže byť len vlastník
cenného papieru, nie však emitent29, ktorý cenný papier vydáva. Kupujúcim môže byť akákoľvek fyzická či právnická
osoba, do ktorej majetku sa cenný papier prevádza. Pri komisionárskej zmluve o obstaraní predaja alebo kúpy cenného
papiera môže byť komisionár v postavení predávajúceho alebo kupujúceho v závislosti od obsahu zmluvy.
Ako to vyplýva zo základnej charakteristiky tohto záväzku, jeho obsahom je povinnosť predávajúceho previesť
cenné papiere do majetku kupujúceho. Lehota, v ktorej je predávajúci povinný takýto prevod uskutočniť závisí hlavne od
zmluvného dojednania medzi stranami a v prípade jej absencie upravuje zákon len dispozitívne sedem dňovú lehotu od
uzavretia zmluvy, v ktorej sú zmluvné strany povinné podať príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných cenných
papierov. V ostatných prípadoch ponecháva zákon režim všeobecnej obchodnej kúpnej zmluvy. Pri listinných cenných
papieroch môžeme uvažovať aj o otázke prechodu nebezpečenstva vzniku škody na cennom papieri, napr. ak dôjde
k jeho zničeniu alebo jeho poškodeniu. Keďže v zákone o cenných papieroch táto úprava absentuje, použijeme
analogicky ustanovenia o nebezpečenstve škody na tovare pri obchodnej kúpnej zmluve.
Čo sa týka zániku tohto záväzkového vzťahu, väčšina zmlúv o prevode cenného papiera zaniká splnením. Avšak
aj pri týchto zmluvách môže dôjsť k jeho porušeniu zmluvnými stranami. V tomto prípade budeme pri porušení zmluvy
SUCHOŽA, J. ,HUSÁR, J. a kol.: Obchodné právo. Bratislava : IURA EDITION, 2009, ISBN- 978-80-8078-290-0, str. 788.
Za podstatné porušenie zmluvy považujeme to, ak porušujúca strana vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné
predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplýval z jej obsahu alebo z okolností prípadu, za ktorých bola uzavretá, že druhá
zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinnosti, ak dôjde k takému porušeniu zmluvy.
23 Ak nie sú splnené kritéria podstatného porušenia zmluvy, tak hovoríme o nepodstatnom porušení zmluvy. V pochybnostiach sa
predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
24LAZÁR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 2. Bratislava : IURA EDITION, 2010, ISBN- 978-808078-346-4, str.104,
25 Zákon č. 644/2006 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, § 2, ods. 1
26 Porov. : CHOVANCOVÁ, B. a kol.: Finančný trh, nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava : IURA EDITION, 2006, ISBN- 80-8078-0897,str. 34
27 Porov. : KOTÁSEK, POKORNÁ, RABAN a kol.: Kurs obchdodního práva, právo cenných papíru. Praha : C.H.Beck, 2005, ISBN- 807179-855-X, str. 661.
28 ISIN je číselné označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania, ktoré slúži na identifikáciu cenných papierov
podobne ako rodné číslo u človeka.
29 Emitent (vystavovateľ) cenného papiera je osoba, ktorá cenný papier vydala. Z pohľadu emitenta sa môžu cenné papiere deliť na
štátne (napr. štátne dlhopisy), verejno-právne (dlhopisy miest a obcí) a súkromné (akcie, zmenky a pod.). Fyzická alebo právnická osoba,
ktorá cenný papier vydáva, t.j. predáva ho jeho prvému nadobúdateľovi. Emitentom môže byť napríklad vystavovateľ zmenky, dlhopisu,
akciová spoločnosť zvyšujúca základný kapitál a pod.
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aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka o podstatnom a nepodstatnom porušení zmluvy. Zmluvná strana sa môže
dostať do omeškania s plnením aj v iných situáciách a to vtedy, ak síce plnila včas, ale plnila vadne. V tomto prípade
budeme tiež aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka o právnych a faktických vadách pri kúpnej zmluve. Rovnako
pokiaľ ide o úpravu náhrady škody, obsahuje zákon o cenných papieroch špeciálne ustanovenia, ktoré rešpektujú cenné
papiere ako osobitný predmet kúpnej zmluvy. 30
4

OBCHODNÁ KÚPNA ZMLUVA VERZUS ZMLUVA O DIELO
Ďalším problémom, ktorý nastáva v zmluvnej praxi pri vymedzovaní obchodnej kúpnej zmluvy je jej zámena so
zmluvou o dielo a to hlavne v predmete plnenia. V Obchodnom zákonníku je vystopovateľné tak pozitívne, ako aj
negatívne vymedzenie kúpnej zmluvy vo vzťahu k zmluve o dielo. 31Toto vymedzenie môžeme nájsť jednak v § 410 OBZ
a v § 536 OBZ.Keďže ide o zmluvné typy, ktorých právna úprava je veľmi podobná a preto je potrebné sa sústrediť hlavne
na to, čo je predmetom zmluvy. Aj z tohto dôvodu sa Obchodný zákonník snaží pri ich reglementácií o čo najmenšie
odchýlky. Môžeme to vidieť pri úprave zodpovednosti za vady, kde pre uplatnenie nárokov z vád diela platia primerane
ustanovenia pre kúpnu zmluvu.
To znamená, že základným prvkom na rozlíšenie týchto zmluvných typov je v ich predmet. Predmetom zmluvy
o dielo je činnosť, ide napr. o montáž alebo o zhotovenie veci. Zatiaľ čo predmetom kúpnej zmluve je vec. Aj pri takomto
vymedzení môžu nastať určité problémy. Tento stav nastáva vtedy, ak je predmetom vec, ktorá nie je zhotovená, to
znamená, že sa ešte len vyrába. Tu sa nám vynára otázka, čo je v danom prípade právne relevantné? Činnosť toho, kto je
podľa zmluvy povinný k dodávke tovaru, alebo sama vec, ktorá má byť podľa zmluvy plnená.
Ako prirodzené kritérium sa nám ponúka hľadisko individuality myšlienky, podľa ktorého je rozhodujúci fakt, ktorá
zo strán viac prispela k určeniu budúcich vlastností vytváranej veci. Pri zmluve o dielo sa vec vytvára na základe zákazky
podľa zadania objednávateľa a pri kúpnej zmluve ide o typovú výrobu podľa určenia predávajúceho, ktorý sám vymedzí
vlastnosti budúceho tovaru, takže kupujúci vystupuje v pasívnej pozícií a má len možnosť ponúkaný tovar kúpiť. Naša
právna úprava, ale takéto hľadisko neakceptovala.32
Úprava v obchodnom zákonníku sa prikláňa k materiálnemu hľadisku, to znamená, že rozhodujúcim je kto dodal
materiál na zhotovenie tovaru. Pokiaľ sa odberateľ zaviazal odovzdať dodávateľovi podstatné komponenty, z ktorých sa
má dielo vyrobiť, je výrobok predmetom diela a ide o zmluvu o dielo. Potom dodávateľ je zhotoviteľom diela a odberateľ je
objednávateľom diela. Pokiaľ si materiál zaobstaráva ten, kto sa zaviazal k dodávke veci, alebo pokiaľ mu ich dodal niekto
iný ako je odberateľ, jedná sa o kúpnu zmluvu a dodávateľ je predávajúcim a odberateľ je v pozícií kupujúceho.
Obchodný zákonník z pojmu kúpna zmluva vylučuje a za zmluvu o dielo považuje zmluvu, v ktorej sa odberateľ
zaväzuje odovzdať dodávateľovi, ktorý má tovar vyrobiť, podstatnú časť vecí, ktoré sú potrebné k výrobe predmetu
záväzku. Zákon teda k vylúčeniu takejto zmluvy nevyžaduje, aby cena vecí, ktoré majú byť odberateľom odovzdané, boli
hodnotovo väčšie než cena ostatných vecí potrebných na výrobu tovaru. Rozhodujúce je to, aby tieto veci podstatným
spôsobom ovplyvnili vlastnosti vyrobenej veci, hlavne jej použitie k zmluvnému alebo inak obvyklému účelu.33 Zákon ďalej
z pojmu kúpna zmluva vylučuje a za zmluvu o dielo považuje zmluvu, kde prevažná časť záväzku dodávateľa spočíva vo
vykonávaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru. Ide o prípady, kde zmluva zahŕňa jednak dodanie
tovaru, ale aj vykonávanie určitej činnosti a tieto záväzky tvoria jeden celok. Takáto situácia nastáva hlavne pri záväzkoch
z údržby, opravy alebo úpravy veci, kde strana, ktorá má vykonávať túto činnosť, má dodať aj veci menšej hodnoty, ktoré
sú potrebné na splnenie záväzku. Tieto zmluvy sú vylúčené z pojmu kúpna zmluva, ak hodnota dodávaných vecí je nižšia
ako cena za poskytovanú činnosť. Ak sú ceny v kúpnej zmluve špecifikované, je rozhodujúci ich vzájomný pomer. Iná
situácia nastane vtedy, ak zmluva obsahuje len celkovú cenu, potom sa cena dodávaných vecí a hodnota činnosti určuje
spôsobom, ktorý pre určovanie cien podporne ustanoví zákon.34Z režimu kúpnej zmluvy je teda vylúčená aj zmluva, podľa
ktorej má dodávateľ nie len dodať tovar ( ide najčastejšie o zariadenie), ale aj previesť montáž takého to tovaru, aby
mohlo plniť svoju základnú funkciu. Tieto zmluvy považuje zákon za zmluvy o dielo a je potrebné ešte pripomenúť, že táto
kvalifikácia je dôležitá najmä z hľadiska miesta plnenia, doby splnenia záväzku a posudzovania zodpovednosti za vady.
Ako vidno, pri kúpnej zmluve predávajúci zarába prevažne na samotnom tovare, pritom je jedno, či ho predtým niekde
kúpil alebo sám vyrobil. Pri zmluve o dielo zarába skôr na činnosti, ktoré sú spojené s tovarom, ide napr. o výrobu,
KOTÁSEK, POKORNÁ, RABAN a kol.: Kurs obchdodního práva, právo cenných papíru. Praha : C.H.Beck, 2005, ISBN- 80-7179-855X, str. 668.
31 Porov. : KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M.: Obchodné právo. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PRAF UK, 2008,
ISBN-80-7160-225-5,str. 332,333.
32 Porov. : BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN P. a kol.: Kurs obchodního práva- obchodní závazky. Praha : C.H.Beck, 2010, ISBN- 978-807400-337-0, str. 251.
33 Porov. : KOPÁČ, L. : Obchodní kontrakty 2. díl.. Praha : Prospektrum, 1994, ISBN – 80-7175-020-4, str. 382.
34 § 448 ods. 2 nám pri kúpnej zmluve ustanovuje prípady, pri ktorých cena nie je v zmluve dohodnutá a nie je určený ani spôsob jej
určenia a ak je zmluva platná s prihliadnutím na § 409 ods. 2, môže predávajúci požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za ktorú sa predával
obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy. Pri zmluve
o dielo podľa § 546 ods. 1 OBZ je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom
určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná, je objednávateľ povinný zaplatiť
cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.
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montáž, údržbu tovaru. Aby sme predišli zámene týchto zmluvných typov je potrebné, aby sme v oboch prípadoch čo
najpresnejšie vymedzili predmet zmluvy, teda popis toho, čo sa predávajúci zaviazal dodať. V kúpnej zmluve musíme
uviesť okrem druhu a množstva tovaru aj kvalitu jeho vyhotovenia a spôsob balenia. Pri niektorom tovare je dôležité určiť
aj sortiment – napríklad pri oblečení je potrebné uviesť, koľko kusov má byť dodaných z jednotlivých veľkostí a farieb.
Určovaniu kvality tovaru je dobré venovať viac pozornosti, aby sme v budúcnosti predišli sporom o to, aké vlastnosti má
tovar mať. Samozrejme môže nastať situácia, že zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru. V takomto prípade je
predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodia na účel určený v zmluve. Ak tento účel nie je v
zmluve určený, tak na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa. Predávajúci je tiež povinný zabaliť tovar spôsobom,
ktorý je preň obvyklý alebo spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. V zmluve o dielo je obdobou kvality a
množstva tovaru želaný výsledok činnosti. Teda ako by mal vyzerať alebo aké vlastnosti by mal mať spracovaný materiál,
stavba či zmontovaný tovar. Na záver tejto problematiky je potrebné ešte spomenúť špecifiká zmluvy o dielo. Pri zmluve
o dielo je zhotoviteľ diela oprávnený poveriť zhotovením diela aj inú osobu, pokiaľ to nie je v rozpore so zmluvou alebo to
neodporuje povahe diela. Aj v tomto prípade má dodávateľ voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, akoby dielo
zhotovoval sám. Ak by sa na dielo vzťahovali práva duševného vlastníctva, je objednávateľ oprávnený použiť takéto dielo
len na účel, ktorý vyplýva z uzavretej zmluvy o dielo. Na iný účel ho možno použiť len so súhlasom zhotoviteľa -autora
diela.
Kúpnu zmluvu je samozrejme potrebné odlíšiť aj od iných zmluvných typov ako je zmluva o dielo. Ide hlavne
o porovnávanie kúpnej zmluvy so zmluvou o kúpe prenajatej veci, ktorú v rámci zákonnej diferenciácie obchodných
záväzkových vzťahov zaraďujeme tiež k relatívnym obchodom. Právny význam tejto zmluvy spočíva v kreovaní práva
nájomcu kúpiť prenajatú vec alebo súbor vecí, ktorá nájomca užíva a v konečnom dôsledku, včasným a riadnym výkonom
tohto práva nadobudnúť predmet nájmu do svojho vlastníctva. Záväzkový vzťah, ktorý vzniká zo zmluvy nepovažujeme za
vzťah nájomný, aj napriek tomu, že strana v prospech ktorej sa realizuje právo sa zvykne označovať ako nájomca.35
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KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ Z POHĽADU SPRAVODLIVOSTI
Lenka Vačoková
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Abstrakt: V úvodnej časti sa autorka zaoberá pojmom spravodlivosť z filozoficko-právneho hľadiska. Následne sa
v článku zamýšľa nad tým, či je postavenie spoločníkov v komanditnej spoločnosti spravodlivé.
Kľúčové slová: Cnosti, distributívna a korektívna spravodlivosť, teórie spravodlivosti, komanditisti a komplementári,
nemajetkové práva a povinnosti.
Abstract: The author is dealing with the term of justice from philosophic-legal point of view in beginning part.
Subsequently in article she is thinking about equitable status of partners of limited partnership.
Key words: Virtues, dividing and corrective justice, theories of justice, limited partners and general partners, non-property
rights and duties.
1

FILOZOFICKO-PRÁVNY EXKURZ
Jedným z prvých a najvýznamnejších predstaviteľov teórie spravodlivosti je Aristoteles. Venuje sa jej vo
svojom diele Etika Nikomachova. Podľa Aristotela predmetom etiky je konanie človeka, k uskutočňovaniu dobra a cnosti,
ako cieľov ľudského konania nás vedie blaženosť, pričom najvyššie šťastie dosiahne človek len v spoločenstve s inými
ľuďmi.1
Vo svojej teórii spravodlivosti delí Aristoteles cnosti na dianoetické alebo rozumové, kam patrí umenie, vedenie,
obozretnosť, múdrosť a um a etické alebo mravné ako napríklad statočnosť, umiernenosť, štedrosť, ktoré tvoria
bezrozumovú časť duše.2
Spravodlivosť patrí medzi cnosti etické, pričom Aristoteles už hovorí o objektívnej spravodlivosti, ktorú predstavuje
právo a spravodlivosti subjektívnej. Ďalej člení spravodlivosť na zákonnú, ktorá je súhrnom všetkých cností, jej podstatou
je zákon a etickú alebo čiastočnú spravodlivosť, obsahom ktorej je rovnosť.3
Aristoteles rozlišuje jednoduchú číselnú, kvantitatívnu rovnosť, ktorá berie do úvahy množstvo alebo veľkosť, teda
kvantitu, ide o nedokonalú spravodlivosť, a hodnotovú, kvalitatívnu rovnosť, kde sa zdôrazňuje osobná hodnota, kvality
a zásluhy, teda dokonalá spravodlivosť.4
Čiastočná spravodlivosť alebo rovnosť môže byť rozdeľovacia - distributívna, jej podstatou je rovnosť, skúma
politické práva občanov a nazýva sa aj občianska alebo politická spravodlivosť a vyrovnávacia – komutatívna, diortotická
alebo korektívna spravodlivosť5 je dokonalá spravodlivosť. Do úvahy berie dobrovoľnú a nedobrovoľnú výmenu, teda
občania medzi sebou nadväzujú dobrovoľné a nedobrovoľné vzťahy (dobrovoľné kontakty vznikajú napríklad pri
uzatváraní dohôd upravených najmä občianskym právom a nedobrovoľné kontakty patria do oblasti trestného práva
a vznikajú napríklad pri krádeži, lúpeži, poškodení cudzieho majetku). Vyrovnávajúca spravodlivosť prichádza do úvahy
v prípade, ak boli vzťahy medzi dvoma ľuďmi zmenené, pričom jeden získal neoprávnený prospech a druhému bola
spôsobená škoda, ujma. Predstavuje stred medzi stratou a ziskom.6 Opravná spravodlivosť teda odstraňuje nerovnosť,
ktorá vzniká pri dobrovoľných alebo nedobrovoľných výmenách.7
Aristoteles je zástancom iusnaturalizmu, všeobecne platného prirodzeného poriadku, ktorý zodpovedá myšlienke
spravodlivosti. Tento prirodzený poriadok nestojí nad platným právom, ale je jeho etickým základom.8
V období helenizmu stoici chápu spravodlivosť z prirodzenoprávneho hľadiska, teda dať každému, čo mu patrí
podľa jeho zásluh, hodnoty. Hlavnou cnosťou je spravodlivosť, cnosti ako zbožnosť, dobročinnosť, či znášanlivosť sú
druhotné. Na rozdiel od Aristotela hovoria stoici už len o rozdeľovacej spravodlivosti. Podľa nich spravodlivosť, zákon
a zdravý rozum existujú od prírody a nie sú vecou ľudskej dohody.9

CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 78-79.
CHOVANCOVÁ, J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 8-9, CHOVANCOVÁ, J.,VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s.
78-79.
3 CHOVANCOVÁ, J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 8-9.
4 CHOVANCOVÁ, J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 8-9.
5 KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, s. 33-35.
6 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T. Filozofia pre právnikov, s. 78-79, KRSKOVÁ, A. Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho
myslenia, s. 33-35, CHOVANCOVÁ, J. Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 8-9.
7 CHOVANCOVÁ J. Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 8-9.
8 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 79.
9 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 81-82.
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Naopak Epikuros, filozof ranného helenizmu hovorí, že „právo a spravodlivosť sú výsledkom dohody,
spravodlivosť sama osebe nie je ničím a má význam len vo vzájomných stykoch ľudí, keď sa na niektorých miestach
uzavrie nejaká zmluva, že si nebudú navzájom škodiť“.10
Z rímskeho stoicizmu by som spomenula Marca Tullia Cicera a jeho myšlienku ideálneho štátu, „v ktorom funguje
etický princíp čestne žiť, spravodlivo konať a neporušovať vlastníctvo iných.“11
Tomáš Akvinský, predstaviteľ vrcholnej scholastiky 13. storočia, nadviazal na Aristotela, stoicizmus a rímske
právo svojou konštrukciou spravodlivosti. Prevzal definíciu spravodlivosti ako „stálej a trvalej vôle dať každému, čo mu
patrí“. Spravodlivosť delí na distributívnu a korektívnu. Distributívna spravodlivosť spočíva v tom, že ak osoba alebo
spoločenská skupina prevyšuje inú vo svojom príspevku k spoločenským dobrám, jej podiel na týchto pozemských
dobrách primerane prevyšuje podiel iných. Vyjadrením spravodlivosti je potom majetková diferenciácia v spoločnosti.
Vzťah spravodlivosti a práva je podľa Tomáša Akvinského v tom, že predmetom spravodlivosti, v ktorom nachádza svoje
vyjadrenie, je právo.12
V období novoveku rozvíjali teóriu spravodlivosti John Lock, Thomas Hobbes či Imannuel Kant.13 Podľa Hobbesa
je právom v úzkom zmysle slova spravodlivé delenie výhod a nevýhod medzi členov spoločnosti. „Dať každému, čo je
jeho, je povinnosťou a umením právnika.“14
Teóriu spravodlivosti rozpracoval aj predstaviteľ sociálnej a politickej filozofie 20. storočia, John Rawls. Vo svojej
práci Teória spravodlivosti, ktorú revidoval v diele Politický liberalizmus, či Spravodlivosť ako férovosť, sa venuje
problematike spravodlivosti a jej morálnym a právnym aspektom. Morálne princípy sa pridržiavajú práva a povinnosti fair –
play. Rawls chápe spravodlivosť ako čestnosť a čestnosť vyjadruje pojmom rovnosť. Ide o dva princípy:
1. princíp rovnakej slobody občanov v základných ľudských právach, princíp rovnosti,
2. princíp spravodlivosti v rovine rozdeľovania ziskov, dotýka sa sociálnej a ekonomickej nerovnosti, princíp nerovnosti.
Kým podľa prvého princípu spravodlivosti každý človek má rovnaké práva, možnosti a sloboda jednotlivca je
predpokladom slobody celku, čomu musí zodpovedať štruktúra politických a právnych inštitúcii, druhý princíp
spravodlivosti, ktorý musí byť v súlade s prvým hovorí, že nemožno zabezpečiť rovnaké možnosti pre rovnako nadaných
a sociálna a ekonomická nerovnosť sa musí rozšíriť medzi všetky postavenia a hodnosti.15
Podľa Rawlsa sa tieto princípy dotýkajú základnej štruktúry spoločnosti. Má sa nimi spravovať prideľovanie práv
a povinností v spoločnosti, ako aj rozdeľovanie sociálnych a ekonomických výhod.16
Inštitúciu chápe Rawls ako „verejný systém pravidiel, ktorým sú definované úrady a ich postavenie s právami
a povinnosťami“. Inštitúciu chápe jednak ako abstraktný objekt, ako možnú formu správania sa podľa systému pravidiel,
jednak ako realizáciu konaní vymedzenú týmito pravidlami v myslení a správaní konkrétnych osôb v konkrétnom čase
a priestore. Prvý stupeň inštitúcií predstavujú dva základné princípy spravodlivosti, princíp rovnosti a nerovnosti, druhým
stupňom je konštitucionálna konvencia, dohoda, ľudia poznávajú do akej spoločnosti patria. Tretím stupňom je legislatíva,
ktorá sa stará o spravodlivosť a o to, aby práva zodpovedali obom princípom spravodlivosti a štvrtým aplikácia práva
sudcom.17
Vo svojej inštitucionálnej teórii spravodlivosti Rawls zdôrazňuje tieto zásady:
1. „Politická autorita musí rešpektovať právny štát a koncepciu všeobecného blaha, ktorá zahrňuje dobro každého
občana.
2. Sloboda myslenia a svedomia musí byť garantovaná.
3. Musia byť zabezpečené rovnaké politické práva.
4. Musí byť zabezpečená férová rovnosť šancí a slobodná voľba povolania.
5. Musí byť zabezpečený férový podiel na materiálnych prostriedkoch tak, aby občania boli dostatočne nezávislí a aby
mohli svoje rovné základné práva, slobody a šance využívať na svoj prospech.“18
Kým Rawlsova teória spravodlivosti má špecifický charakter a podľa samotného autora platí iba v spoločnostiach
s konštitucionálnou demokraciou, Robert Nozick, ďalší predstaviteľ sociálnej a politickej filozofie 20. storočia tvrdí, že jeho
teória spravodlivosti, teória nápravy má univerzálny charakter.19
Nozickova teória nápravy zahŕňa tri princípy, a to princíp zisku, princíp transferu a princíp nápravy. Princíp zisku
predpokladá vlastníctvo spravodlivo nadobudnutých prostriedkov, princíp transferu znamená spravodlivé transakcie
a princíp nápravy prichádza do úvahy v prípade porušenia prvého alebo druhého princípu.20
CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 80.
CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 83.
12 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 89.
13 CHOVANCOVÁ J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 10.
14 KRSKOVÁ A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, s. 156.
15 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 171-176, s. 300, CHOVANCOVÁ J. Liberalistické koncepcie spravodlivosti
20. stor., s. 18.
16 CHOVANCOVÁ J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 18.
17 CHOVANCOVÁ J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 21-22.
18 CHOVANCOVÁ J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. stor., s. 21-22.
19 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 175-176.
20 CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 175-176.
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Nozick kritizuje Rawlsovu teóriu spravodlivosti. Kým podľa Rawlsa majú sociálne dobro zabezpečovať inštitúcie,
Nozick si myslí, že by sa o to mal starať každý z nás. Nozick odmieta inštitucionálnu teóriu spravodlivosti, podľa neho by
štát mal plniť iba úlohu nočného strážcu - Nozickova teória minimálneho štátu. Takisto odmieta Rawlsovu tendenciu
k rovnostárstvu v otázke záujmov. Ľudia majú rôzne záujmy a sú si odlišní aj v možnostiach a schopnostiach pri realizácii
distributívnej spravodlivosti.21
Tieto a ďalšie teórie sociálnej a politickej filozofie 20. stor. sú vlastne liberalistickými koncepciami, voči ktorým sú
kladené koncepcie komunitaristické. Kým liberalisti akceptujú rovnosť v základných ľudských právach a slobodách
a princíp nerovnosti v sociálnej a ekonomickej oblasti je pre nich niečím prirodzeným, vyplývajúcim z odlišných
schopností, vlastností ľudí, komunitaristi hodnotu rovnosti akceptujú v základných ľudských právach a slobodách, ako aj
v sociálnej a ekonomickej oblasti.22
Tento stručný prehľad teóriami spravodlivosti v dejinách filozofie by mal byť nápomocný pri skúmaní komanditnej
spoločnosti z hľadiska spravodlivosti. Začnem najprv stručnou charakteristikou komanditnej spoločnosti.
2

KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ
Komanditná spoločnosť je osobnou obchodnou spoločnosťou. Tvorí prechod od verejnej obchodnej spoločnosti
k spoločnosti s ručením obmedzeným, je to teda personálna spoločnosť, ale na rozdiel od verejnej obchodnej spoločnosti
ako klasickej osobnej spoločnosti je personálnou spoločnosťou s kapitálovými prvkami. Pozostáva z dvoch druhov
spoločníkov, komplementárov a komanditistov, pričom komanditisti ako spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti len
do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, majú podobné postavenie ako spoločníci spoločnosti
s ručením obmedzeným. Na komplementárov ako spoločníkov s neobmedzeným ručením, ako aj na komanditnú
spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia o verejnej obchodnej spoločnosti, ak osobitné ustanovenia o komanditnej spoločnosti
neurčujú niečo iné. Práve na vzťah komplementárov a komanditistov by som sa chcela pozrieť z filozoficko-právneho či
ekonomicko-právneho hľadiska, z pohľadu spravodlivosti.
Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, spoločne a nerozdielne, do spoločnosti nie
sú povinní vložiť žiaden vklad, sú štatutárnym orgánom komanditnej spoločnosti a zároveň rozhodujú o obchodnom
vedení spoločnosti. Dôležité je ich ručenie a osobná účasť na podnikaní komanditnej spoločnosti. Majú postavenie
obdobné postaveniu spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti. Na druhej strane komanditisti ručia za záväzky
spoločnosti obmedzene, nezúčastňujú sa na podnikaní spoločnosti v takom rozsahu ako komplementári. Spolu
s komplementármi rozhodujú o ostatných záležitostiach spoločnosti v zmysle § 97 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“). Spoločne rozhodujú aj o zmene spoločenskej
zmluvy, keďže na jej zmenu je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. Výnimkou je prevod podielu komanditistu na inú
osobu, keď v spoločenskej zmluve môže byť dohodnuté, že na tento prevod sa súhlas ostatných spoločníkov nevyžaduje
podľa § 97 odsek 4 OBZ.
Vzhľadom na to, že komanditisti nekonajú v mene spoločnosti navonok ani ju neriadia smerom dovnútra,
s výnimkou rozhodovania o ostatných záležitostiach spoločnosti a zmeny spoločenskej zmluvy, majú oprávnenie nahliadať
do účtovných dokumentov spoločnosti a právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky, teda právo na informácie
alebo právo na kontrolu v zmysle § 98 OBZ.
Komanditisti, ako aj komplementári, ktorí nie sú poverení pôsobnosťou štatutárneho orgánu a obchodným
vedením spoločnosti, majú právo podať v mene spoločnosti žalobu na náhradu škody, ktorá bola spoločnosti spôsobená
konaním štatutárneho orgánu alebo žalobu na splatenie vkladu. Žalobu na splatenie vkladu môžu komanditisti uplatniť iba
v prípade, ak je v spoločenskej zmluve dohodnutý vklad komplementárov a títo by svoju povinnosť neplnili. Skôr by ju
mohli uplatniť z tohto dôvodu nepoverení komplementári voči komanditistom.
Je toto rozdelenie nemajetkových práv a povinností medzi spoločníkov komanditnej spoločnosti spravodlivé?
Pokiaľ ide o problematiku vzťahu rozhodovania o ostatných záležitostiach spoločnosti a o zmene spoločenskej
zmluvy, existujú tu dva protichodné názory. Podľa O. Ovečkovej obchodné vedenie komplementárov, ako aj rozhodovanie
o ostatných záležitostiach všetkými spoločníkmi patria do rozhodovania vo vnútri spoločnosti. Rozhodovanie o ostatných
záležitostiach prirovnáva k rozhodovaniu valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným,23 a to väčšinou
hlasov, pričom každý spoločník má jeden hlas, za predpokladu, že spoločenská zmluva neustanoví niečo iné v zmysle §
97 odsek 2 a odsek 3 OBZ. Aj podľa J. Suchožu rozhodovanie o ostatných záležitostiach zahŕňa otázky, ktoré patria do
pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, napríklad schvaľovanie riadnej a mimoriadnej
účtovnej závierky, vymenovanie prokuristov, odmeňovanie komplementárov poverených obchodným vedením
a pôsobiacich vo funkcii štatutárneho orgánu, rozhodovanie o predaji podniku alebo časti podniku, ako aj schvaľovanie
prevodu podielu komanditistu na inú osobu. Medzi ostatné záležitosti spoločnosti zaraďuje teda aj rozhodovanie
spoločníkov o zmene spoločenskej zmluvy.24

CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 175-176.
CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, s. 183.
23 OVEČKOVÁ O. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 387-388.
24 SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, s. 253-254.
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K. Eliáš uvádza, že rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy sa svojím významom rovná rozhodovaniu
o ostatných záležitostiach spoločnosti. Medzi ostatné záležitosti patria veci, ktoré nie sú obchodným vedením ani zmenou
spoločenskej zmluvy, ale majú pre spoločnosť zásadný význam. Ostatnými záležitosťami sú napríklad rozhodnutia, ktoré
sa dotýkajú existencie spoločnosti, a to zrušenie
spoločnosti či zásadné dispozície s majetkom spoločnosti, ustanovenie prokuristu, poverenie len niektorých
komplementárov obchodným vedením, rozhodovanie o schvaľovaní ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku, či vyrovnaní
straty.25
Domnievam sa, že rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy nepatrí medzi rozhodovanie o ostatných
záležitostiach spoločnosti, a to z dôvodu odlišného počtu hlasov spoločníkov potrebných na rozhodnutie o týchto
otázkach. Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov a jedinou výnimkou môže byť práve
prevod podielu komanditistu na tretiu osobu, kedy sa nevyžaduje súhlas ostatných spoločníkov v zmysle § 97 odsek 4
OBZ.
Aj keď komanditisti spolu s komplementármi rozhodujú vo veciach ostatných záležitosti, nezúčastňujú sa na
obchodnom vedení spoločnosti, ani nekonajú v mene spoločnosti navonok. Ako protihodnota za to im je poskytnuté právo
na informácie v rozsahu nahliadania do účtovných dokladov a účtovných kníh spoločnosti a vydania rovnopisu ročnej
účtovnej závierky podľa § 98 OBZ. Kým J. Suchoža uvádza, že na právo na informácie komanditistov sa okrem
ustanovenia § 98 OBZ podporne vzťahuje aj ustanovenie § 81 OBZ, čo znamená, že komanditista je oprávnený nahliadať
do všetkých dokladov spoločnosti,26 O. Ovečková a M. Patakyová sú toho názoru, že na komanditistov platí len osobitné
ustanovenie § 98 OBZ, čiže právo na informácie komanditistu je v porovnaní so spoločníkom spoločnosti s ručením
obmedzeným, ba dokonca tichým spoločníkom27 značne zúžené, a preto by bolo vhodné ho podrobnejšie upraviť
v spoločenskej zmluve.28
Vychádzajúc z ustanovenia § 93 odsek 2 OBZ29 sa prikláňam k názoru O. Ovečkovej a M. Patakyovej. Následne
v čiastkovej otázke, či je právo na informácie komanditistov upravené v OBZ spravodlivo, môžem konštatovať, že nie je.
Bolo by dobré ho širšie špecifikovať priamo v spoločenskej zmluve. Takisto by sa zákonodarca mohol inšpirovať českou
právnou úpravou, kde je právo na informácie výslovne doplnené o kontrolu účtovných dokumentov komanditistom alebo
ním splnomocneným audítorom a o právo požadovať informácie o všetkých záležitostiach spoločnosti v zmysle § 98
zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v znění pozdějších předpisů (ďalej len „Obchodní zákoník“).
Komanditisti môžu podať v mene spoločnosti žalobu na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená komplementármi
ako štatutármi spoločnosti, napríklad z dôvodu porušenia zákazu konkurencie.30 Žalobou môžu žiadať aj splatenie vkladov
komplementárov, ak je ich vkladová povinnosť upravená v spoločenskej zmluve.31 Žaloba je prostriedkom komanditistov
na ochranu práv komanditnej spoločnosti a subsidiárne sa na ňu vzťahuje ustanovenie § 81a OBZ verejnej obchodnej
spoločnosti. Žaloba spoločníka, actio pro socio, sa snaží spravodlivo vyrovnávať práva spoločníkov komanditnej
spoločnosti, keď umožňuje komanditistom, ako aj komplementárom nepovereným konaním za spoločnosť uplatňovať
uvedené nároky v mene spoločnosti v prípade nečinnosti štatutárneho orgánu. Túto žalobu môžu podať aj spoločníci
spoločnosti s ručením obmedzeným voči konateľom, pričom môžu uplatniť aj ďalšie nároky v zmysle §122 odsek 3 OBZ.
Z uvedeného vidno, že komanditisti sa nezúčastňujú na obchodnom vedení spoločnosti, ani nie sú štatutármi
spoločnosti, no rozhodujú o ostatných záležitostiach spoločnosti, o zmene spoločenskej zmluvy a v prípade podania
žaloby v mene spoločnosti sa stávajú zákonnými zástupcami spoločnosti.32 Z tohto dôvodu sa na nich nevzťahuje zákaz
konkurencie, ak v spoločenskej zmluve nie je uvedené inak v zmysle § 99 OBZ. Na komplementárov sa naopak
subsidiárne aplikuje dispozitívne ustanovenie § 84 OBZ verejnej obchodnej spoločnosti.
Aj napriek uvedenému komanditista môže zastupovať spoločnosť a konať v jej mene, a to buď ako prokurista
spoločnosti, zákonný zástupca alebo ako zmluvný zástupca, splnomocnenec. V zmysle §101 odsek 2 OBZ ak
komanditista uzavrel zmluvu v mene spoločnosti bez splnomocnenia, ručí za záväzky z tejto zmluvy v rovnakom rozsahu
ako komplementár. Druhá situácia, kedy komanditista ručí neobmedzene za záväzky spoločnosti nastáva v prípade, ak
meno komanditistu sa nachádza v obchodnom mene komanditnej spoločnosti podľa § 95 OBZ.
Komanditista - prokurista má podobné postavenie ako komplementár, ktorý vykonáva obchodné vedenie
spoločnosti. Je oprávnený ku všetkým právnym úkonom, ku ktorým dochádza pri prevádzkovaní podniku okrem
scudzovania a zaťažovania nehnuteľností v zmysle odseku 1 a odseku 2 § 14 OBZ. Ako uvádza I. Pelikánová prokúra je

ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T.: Kurs obchodního práva obchodní společnosti a družstva, s. 166-167.
SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, s. 255.
27 KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M.: Obchodné právo, s. 142.
28 OVEČKOVÁ O. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 391 .
29 Pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, použijú sa na komanditnú spoločnosť primerane ustanovenia tohto zákona o verejnej obchodnej
spoločnosti a na právne postavenie komanditistov ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzeným.
30 KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M.: Obchodné právo, s. 128.
31 Naopak komplementári môžu žiadať splatenie povinného vkladu komanditistov, ak je štatutárny orgán
nečinný.
32 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 279.
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oprávnením na konanie a § 97 OBZ upravuje oprávnenie na rozhodovanie, a teda mimoriadne a závažné rozhodnutia,
ktoré nie sú prevádzkovej povahy budú rozhodované všetkými spoločníkmi.33
V prípade uzavretia zmluvy komanditistom bez poverenia, ručí za tieto záväzky neobmedzene, ako
komplementár, pričom spoločnosť je takýmto konaním viazaná, bez ohľadu na to, či ho schválila v zmysle ustanovenia §
33 odsek 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ide tu teda o stanovenie
spravodlivej sankcie, teda neobmedzeného ručenia pre komanditistu.34
Medzi základné povinnosti komanditistov patrí vkladová povinnosť a ručenie do výšky nesplatených vkladov
zapísaných v obchodnom registri. Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad v minimálnej zákonom stanovenej
výške 250 eur, inak vo výške určenej v spoločenskej zmluve a tento vklad je povinný splatiť v lehote stanovenej
spoločenskou zmluvou, a ak takáto lehota nie je daná, bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti v zmysle § 93
odsek 3 OBZ.
Pokiaľ ide o nepeňažné vklady, vzniká tu otázka, či ich majú komanditisti splatiť pred zápisom spoločnosti do
obchodného registra v zmysle všeobecného ustanovenia § 59 OBZ, alebo platí osobitné ustanovenie komanditnej
spoločnosti § 93 odsek 3 OBZ. O. Ovečková zdôrazňuje jednotnú úpravu § 93 odsek 3 pre splácanie peňažných
a nepeňažných vkladov, 35 stretneme sa aj s názorom akceptácie § 59 OBZ pri lehote splácania, určovaní výšky, či
spôsobu splatenia nepeňažných vkladov k rukám správcu vkladov.36
Vklady komanditistov predstavujú základné imanie spoločnosti, ktoré sa zapisuje do obchodného registra
v zmysle § 2 odsek 2 písmeno b) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov. V prípade
nesplatenia vkladu v tejto lehote platí komanditista úroky z omeškania vo výške 20% z dlžnej sumy, ak spoločenská
zmluva neustanoví inak.37 Na komanditistu sa nevzťahuje kadučné konanie, konanie o vylúčenie spoločníka podľa § 113
odsek 3 a odsek 4 OBZ.38 Naopak niektorí autori kadučné konanie v komanditnej spoločnosti pripúšťajú.39 Čo sa týka
obmedzeného ručenia komanditistov, splatením vkladu nie sú zodpovední za záväzky spoločnosti, iba ak by nastala
situácia nezmocneného konania komanditistu, či uvedenia mena komanditistu v obchodnom mene spoločnosti.
Komanditista ako spoločník s ručením obmedzeným je povinný splatiť vklad, má oprávnenie na rozhodovanie
o ostatných záležitostiach spoločnosti a o zmene spoločenskej zmluvy, pričom má právo na základné majetkové práva,
a to právo na podiel na zisku, na vyrovnávací podiel a na podiel na likvidačnom zostatku. Komanditista by mal znášať
stratu do výšky svojho vkladu, ak spoločenská zmluva neurčí niečo iné v zmysle § 82 odsek 3 OBZ.40 V spoločenskej
zmluve sa môže dohodnúť aj príplatková povinnosť komanditistu.41 42
Na druhej strane stojí komplementár, ktorý za záväzky spoločnosti ručí celým svojím majetkom, má právo konať
v mene spoločnosti a riadiť ju, spolu s komanditistom rozhoduje aj o ostatných záležitostiach spoločnosti a o zmene
spoločenskej zmluvy. U komplementára je zrejmá osobná účasť ako jeho základný vklad do spoločnosti a neobmedzené
ručenie. Je teda rozdelenie práv a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti spravodlivé? Podľa môjho názoru áno,
ale za predpokladu spravodlivého upravenia práv a povinností komanditistov v spoločenskej zmluve.
3

ZÁVER
Ako hovorieval Aristoteles, predmetom etiky je ľudské konanie, k uskutočňovaniu dobra a cnosti nás
vedie blaženosť a človek dosiahne najvyššie šťastie len v spoločenstve s inými ľuďmi. Predmetom obchodného práva sú
vzťahy medzi podnikateľmi, konanie podnikateľov, cieľom podnikania je dosiahnutie zisku a jednou z možností ako
dosiahnuť tento cieľ je podnikanie formou obchodných spoločností.
Komanditná spoločnosť je osobná spoločnosť, kde máme dva druhy spoločníkov, osobných a kapitálových, preto
sa mi zdala vhodná komparácia práv a povinností komplementárov a komanditistov. Kým na komplementárov platia
ustanovenia o verejnej obchodnej spoločnosti, za predpokladu, že špeciálna právna úprava komanditnej spoločnosti
neustanoví niečo iné, postavenie komanditistov ako spoločníkov podobných spoločníkom spoločnosti s ručením
obmedzeným, sa mi javí problematickejšie.
Skúmala som otázky týkajúce sa nemajetkových práv a povinností komanditistov z hľadiska spravodlivosti, a to:
rozhodovanie o ostatných záležitostiach a zmena spoločenskej zmluvy, právo na informácie, právo podať žalobu actio pro
PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol.: Obchodní právo: Obchodní spoločnosti a družstvá, s. 368-369.
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 305, PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo: Společnosti
obchodního práva a družstva, s. 373.
35 OVEČKOVÁ O. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 380, PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník: komentár, s. 296.
36 KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M.: Obchodné právo, s . 144.
37 Pozri SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, s. 251, OVEČKOVÁ O. a kol.: Obchodný zákonník:
komentár, s. 381.
38 Pozri KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M.: Obchodné právo, s. 142.
39 Pozri OVEČKOVÁ O. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 381, ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK,T.: Kurs obchodního práva
obchodní společnosti a družstva, s. 158.
40 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár, s. 303.
41 SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, s. 251.
42 Pokiaľ ide o českú právnu úpravu v zmysle § 100 odseku 3 Obchodního zákoníku stratu znášajú komanditisti v prípade, že tak
ustanovuje spoločenská zmluva.
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socio, konanie komanditistu v mene spoločnosti bez splnomocnenia, splácanie nepeňažných vkladov a uplatnenie
kadučného konania v komanditnej spoločnosti.
Z uvedeného vidno, že právna úprava komanditnej spoločnosti nie je vôbec jednoznačná, vyskytujú sa v nej
niektoré problémové miesta. Inšpiráciu by sme mali hľadať aj v českej právnej úprave, ktorá uvedené problémy rieši
priamo v osobitných ustanoveniach komanditnej spoločnosti. Pokiaľ ide o spravodlivé rozdelenie práv a povinností v tejto
spoločnosti, univerzálnym riešením je dohoda spoločníkov v spoločenskej zmluve. Komanditná spoločnosť patrí
k najmenej využívaným spoločnostiam na Slovensku, no napriek tomu si myslím, že dôvodmi takéhoto stavu je nielen
neobmedzené ručenie komplementárov, ale aj osobitosť samotnej právnej úpravy, ktorá zahŕňa špeciálne ustanovenia
o tejto spoločnosti dopĺňané ustanoveniami o verejnej obchodnej spoločnosti, a pokiaľ ide o komanditistov aj o spoločnosti
s ručením obmedzeným.
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ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI S RUČENÍM
OBMEDZENÝM ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE SVOJEJ PÔSOBNOSTI
Peter Lukáčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri
výkone svojej pôsobnosti, pričom sa zameriavame na predpoklady resp. podmienky uplatnenia zodpovednosti za škodu
voči konateľovi s.r.o., liberáciu konateľov a podrobnejšie rieši jednu zo základných povinností konateľov, ktorou je
povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva.
Abstract: The author deals with the liability of executives for damage caused by malpractice within performance of their
duties. The focus is on assumptions and conditions of the invocation of liability for damage against the executive of a
limited liability company and on liberation of the executives. One of the fundamental duties of executives is addressed
specifically, namely an obligation to ensure proper accounting
Kľúčové slová: konateľ, porušenie povinností pri výkone pôsobnosti, zodpovednosť za škodu, odborná starostlivosť,
konanie v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, liberácia konateľa
Key words: executive, malpractice when acting in competence, liability for damages, professional care, acting in
accordance with interests of the company and all its shareholders, liberation of the executive
1

ÚVOD
Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa
najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak najmä z toho dôvodu, že
vo všeobecnosti sa tento typ spoločnosti považuje za bezpečnú formu podnikania. Dôvodom takéhoto chápania tejto
formy obchodnej spoločnosti vyplýva jednak z pomerne jednoduchej organizačnej štruktúry v porovnaní napríklad
s akciovou spoločnosťou a taktiež aj pre existenciu obmedzeného ručenia jej spoločníkov. Už menej známou
skutočnosťou je však fakt, že výkon funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti je spojené so zvýšenou mierou
zodpovednosti a v prípade porušenia povinností tohto štatutárneho orgánu je možné uplatňovať voči jeho osobe nárok na
náhradu škody, ktorá v dôsledku takéhoto konania spoločnosti vznikla. Konateľské oprávnenie teda už v sebe nesie aj
určité riziko vo vzťahu k výkonu funkcie pre osobu štatutára.
Tento príspevok sa zameriava na problematiku uplatňovania nárokov zo zodpovednosti konateľa za škodu
spôsobenú spoločnosti, ktorej je štatutárnym orgánom v prípade, ak táto škoda vznikne v dôsledku porušenia jeho
povinností, ktoré mu ukladá zákon, spoločenská zmluva, stanovy, zmluva o výkone funkcie a v prípade ak táto zmluva
nebola uzavretá, tak povinností vyplývajúce z ustanovení o mandátnej zmluve ako aj uznesení valného zhromaždenia
pričom je daný akcent na povinnosť konateľa zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva ako jednej z hlavných povinností
konateľa.
2
PODMIENKY UPLATNENIA NÁROKOV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VOČI ŠTATUTÁRNEMU ORGÁNU
SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle § 133 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný
zákonník (ďalej len „ObZ“) jeden alebo viacero konateľov. Okrem toho, že konateľ koná v mene spoločnosti je aj osobne
zodpovedný za škodu, ktorú porušením svojich povinností pri výkone pôsobnosti spoločnosti spôsobí. Zodpovednosť
konateľa resp. konateľov za škodu spôsobenú spoločnosti porušením povinností, vyplýva zo všeobecných ustanovení
ObZ o náhrade škody (§ 373 a nasl. ObZ) ako aj špeciálnych ustanovení o zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú
porušením povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti. Táto osobitná a pomerne podrobná právna úprava zodpovednosti
konateľov za škodu bola do slovenského ObZ inkorporovaná jeho novelou, zákon č. 500/2001, ktorý nadobudol účinnosť
1.1.2002, konkrétne ide o § 135a ObZ.
V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že podľa § 261 ods. 3 písm. a) sa vzťahy medzi spoločnosťou
a jej konateľom zaraďujú medzi tzv. absolútne obchody resp. absolútne obchodné záväzkové vzťahy, čo znamená, že sú
komplexne podriadené režimu Obchodného zákonníka, bez zreteľa na povahu subjektov týchto vzťahov. Napriek tomu, že
v tomto vzťahu vystupuje na jednej strane podnikateľ (s.r.o.) a na druhej strane fyzická osoba - nepodnikateľ (konateľ) sa
na uplatňovanie náhrady škody, ktorú konateľ spôsobí porušením povinností pri výkone svojej pôsobnosti spoločnosti,
budú vždy aplikovať ustanovenia ObZ.
Konateľ zodpovedá za porušenie povinností, ktoré pre neho vyplývajú zo záväzkového vzťahu k spoločnosti
(napr. zo zmluvy o výkone funkcie, alebo mandátnej zmluvy). Zodpovednosť konateľa má v tomto prípade povahu
záväzkovej zodpovednosti za škodu (ex contractu) avšak konateľ svojím konaním môže spôsobiť škodu aj priamo
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spoločníkom, s ktorými nie je v žiadnom záväzkovom vzťahu. V tomto prípade ide o mimozáväzkovú zodpovednosť
konateľa za škodu (ex delicto).1 Rozsah náhrady škody upravujú ustanovenia § 378 a nasl. ObZ.
Právna úprava zodpovednosti konateľa za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone svojej pôsobnosti je
uvedená v § 135a ObZ. Tieto ustanovenia sú vo vzťahu k všeobecnej právnej úprave zodpovednosti za škodu špeciálnou
úpravou, tzn. pri posudzovaní zodpovednosti konateľov je potrebné aplikovať v prvom rade tieto špeciálne ustanovenia
o zodpovednosti konateľov za škodu a ak tieto neustanovujú inak použijú sa všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za
škodu podľa § 373 a nasl. ObZ. Považujeme za potrebné zároveň zdôrazniť, že inštitút náhrady škody v ObZ je na rozdiel
od občianskoprávnej úpravy založený na princípe tzv. objektívnej zodpovednosti. Strana, ktorá poruší svoju povinnosť, je
povinná škodu nahradiť, bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti, ktoré spôsobilo vznik škody, zavinila alebo nie. Pri
skúmaní splnenia podmienok pre uplatňovanie náhrady škody nie je relevantná subjektívna stránka konajúceho t.j.
zavinenie, čo podstatným spôsobom uľahčuje dôkaznú situáciu subjektu oprávneného na uplatňovanie nároku na náhradu
škody.
V zmysle § 135a ObZ je subjektom oprávneným na uplatňovanie nároku na náhradu škody, ktorá spoločnosti
vznikla v dôsledku porušenia povinností konateľa pri výkone jeho pôsobnosti, primárne spoločnosť, ale za splnenia
osobitných podmienok je na to oprávnený aj veriteľ tejto spoločnosti. Pre úspešné uplatnenie tohto nároku na náhradu
škody je v konkrétnom prípade potrebné preukázať existenciu všeobecných ako aj osobitných predpokladov vzniku
zodpovednosti za škodu. Týmito všeobecnými predpokladmi sú:
1. vznik škody - ak škoda nevznikla, pričom mohla aj reálne hroziť nemožno sa úspešne domôcť jej náhrady.
2. porušenie povinností pri výkone funkcie konateľa - najmä porušenie povinnosti stanovených zákonom (napr:
v zmysle § 135 ods. 1 ObZ sú konatelia povinný podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra,
zabezpečiť vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov, informovať spoločníkov
o záležitostiach spoločnosti, podľa § 128 ods. 1 sú konatelia spoločnosti povinný zvolať valné zhromaždenia
najmenej raz za rok, ak zákon, spoločenská zmluva prípadne stanovy neustanovujú kratšiu lehotu, podľa § 145
ObZ sú konatelia povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do
obchodného registra, podľa § 147 ods. 1 sú konatelia povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho
výšku do 15 dní po rozhodnutí dva krát po sebe s časovým odstupom 30 dní a pod. Do tejto skupiny povinností
konateľov stanovených ObZ zaraďujeme taktiež tzv prevenčné povinnosti, uvedené v § 66 ods. 2, § 135a
ods. 1, § 384 ObZ.), spoločenskou zmluvou, stanovami, zmluvou o výkone funkcie a v prípade ak táto zmluva
nebola uzavretá, tak povinností vyplývajúce z ustanovení o mandátnej zmluve ako aj uznesení valného
zhromaždenia.
3. príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody - je potrebné preukázať, že porušenie
povinností konateľa malo za následok vznik konkrétnej škody.
„Tieto predpoklady musia byť splnené kumulatívne, pretože nesplnenie čo i len jedného z týchto predpokladov má
za následok, že nedochádza ku vzniku zodpovednosti za škodu.“2 Preukázanie existencie uvedených predpokladov
zaťažuje poškodeného a bez ich preukázania nie je možné úspešne uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej
konateľom resp. konateľmi porušením povinností pri výkone ich pôsobnosti.3
Za osobitné predpoklady vzniku zodpovednosti konateľa spoločnosti považujeme porušenie konkrétnych
povinností konateľa resp. konateľov, ktoré sú povinní pri výkone svojej funkcie uskutočňovať. Tieto povinnosti nie je
možné úplne vymedziť a to z toho dôvodu, že povinnosti konateľov spoločností sú značne rôznorodé a závisia od
konkrétneho prípadu, podľa toho akej spoločnosti (s akým predmetom podnikania) sú štatutárnym orgánom.
ObZ v § 135a ods. 2 príkladom uvádza prípady porušenia povinností konateľov, ktoré zakladajú ich zodpovednosť
za škodu voči spoločnosti. V zmysle tohto ustanovenia sú konatelia povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikla tým,
že konatelia poskytli plnenie spoločníkom v rozpore s týmto zákonom (napr. vyplatenie podielu na zisku spoločníkov
v rozpore s §123 ods. 2 a § 179 ods. 3,4, vyplatenie úrokov z vkladov do spoločnosti, vyplatenie preddavkov na podiel na
zisku a pod.) ako aj v prípade ak nadobudli majetok v rozpore s ustanovením § 59a ObZ (napr: ak spoločnosť nadobúda
majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu a táto hodnota predmetu
zmluvy nebola určená znaleckým posudkom alebo aj v prípade ak by spoločnosť uzavrela takúto zmluvu v lehote do
dvoch rokov od jej vzniku a táto by nebola vopred schválená valným zhromaždením spoločnosti).4 Tento výpočet konaní,
ktoré možno kvalifikovať ako porušenie povinností konateľov je demonštratívny a v súvislosti s § 135a ods. 2 môžeme
povedať, že konatelia zodpovedajú za škodu nie len týchto prípadoch, ale v každom prípade pri ktorom porušia svoje
povinnosti. Z tohto dôvodu je škála možností kedy konatelia porušia svoje povinnosti značne rozsiahla a porušenie
povinnosti závisí od posúdenia podmienok konkrétneho prípadu. Vzhľadom na túto značnú rôznorodosť prípadov kedy
môže dôjsť k porušeniu povinností konateľom sa v nasledujúcom texte podrobne venujeme len jednej zo základných
povinností konateľov, ktorou je povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva.
FEKETE, I.: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným: Komplexná príručka. Bratislava: EPOS, 2004 s.486
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník – komentár. Tretie aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 417.
3 Rozsudok NS SR sp. zn. 1 Obo 36/2006.
4 Bližšie pozri: OVEČKOVÁ, O.: Obchodný zákonník – komentár. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition,
2008, s. 170.
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2.1

Povinnosť konateľov zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva
V praxi je častým prípadom, kedy si spoločnosť uplatňuje nárok na náhradu škody voči jej konateľovi, porušenie
jednej z jeho základných povinností a to zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva. Domnievame sa, že neuralgickým bodom
uplatňovania tohto nároku zo zodpovednosti za škodu je určenie, kedy a či vôbec sa konateľ môže zbaviť zodpovednosti
za škodu v prípade, ak v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva vznikne spoločnosti škoda, a to v prípade keď
daňová kontrola zistí také nedostatky vo vedení účtovníctva, ktoré majú za následok vznik dodatočnej daňovej povinnosti
a daňového penále. Na rozdiel od iných prípadov uplatňovania nároku na náhradu škody voči konateľom je vyčíslenie
škody, ktorá takto vznikne je menej náročné najmä z hľadiska preukazovania jej existencie ako aj určenia jej výšky.
Domnievame sa, že pokiaľ ide o určenie výšky škody, ktorá spoločnosti takto vznikne je zrejmé, že spoločnosť si môže
nárokovať len sumu vo výške daňového penále určeného príslušným daňovým úradom a nie aj dodatočný výmer dane,
keďže dodatočným vymeraním dane sa v konečnom dôsledku spoločnosti nestanovuje nová povinnosť, ale ide iba o
zabezpečenie riadneho splnenia si už existujúcej daňovej povinnosti daňovníka.
Z hľadiska uplatňovania zodpovednosti za porušenie tejto povinnosti konateľom, nepovažujeme za sporné, že
konateľ môže poveriť vedením účtovníctva tretiu osobu a povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva splní konateľ
tým, že účtovníctvo povedie buď sám, alebo zabezpečí jeho vedenie pracovníkmi spoločnosti alebo cudzou osobou.
Polemika sa však vedie v otázke, či sa konateľ spoločnosti zároveň aj zbavuje zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne
spoločnosti tým, že toto účtovníctvo nebolo vedené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorých dodržanie sa pri
vedení účtovníctva vyžaduje.
Prvá skupina odbornej verejnosti zastáva názor, že konateľ nezodpovedá za škodu, ktorá spoločnosti vznikne
v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva v prípade, ak touto činnosťou poverí osobu s kvalifikáciou a praxou,
zodpovedajúcou vykonávanej činnosti a účtovníctvo bolo vedené v súlade s príslušnými predpismi o účtovníctve a pre
riadny výkon tejto činnosti vytvorí potrebné podmienky a poskytne jej potrebnú súčinnosť.5 Podľa tohto názoru si konateľ
splní svoju povinnosť stanovenú v § 135 ods. 1 ObZ aj v prípade ak takouto poverenou osobou je osoba (podnikateľ),
ktorá nemá v predmete činnosti poskytovanie účtovného a daňového poradenstva ako aj v prípade, ak je touto činnosťou
poverená osoba (zamestnanec) s ukončeným stredoškolským vzdelaním zameraným aj na oblasť účtovníctva
a s desaťročnou praxou v tomto odbore. V zmysle vyššie uvedeného by spoločnosť, ktorej v dôsledku nesprávneho
vedenia účtovníctva mala svoj nárok uplatňovať voči tejto poverenej osobe. Problém však môže nastať, ak daná osoba
nemá majetok resp. nie je poistená pre prípad, keď v dôsledku porušenia jej povinností pri výkone tejto činnosti dôjde
k spôsobeniu škody a taktiež v prípade, keď je touto činnosťou poverený zamestnanec spoločnosti, keďže jeho
zodpovednosť za škodu je limitovaná ustanoveniami Zákonníka práce.
Druhá skupina odbornej verejnosti sa prikláňa k názoru, že štatutárny orgán zodpovedá valnému zhromaždeniu
spoločnosti za presné a správne vedenie účtovnej agendy, bez ohľadu na skutočnosť, kto túto činnosť fakticky vykonáva.
Tento argument sa vyvodzuje z faktu, že zodpovednosť konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone
svojej pôsobnosti má charakter objektívnej zodpovednosti. Z tejto zodpovednosti sa môže povinná strana oslobodiť len
vtedy: „ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť bránili splneniu povinnosti tak u povinnej strany, ako aj u tretej osoby. To
znamená, že povinná strana je plne zodpovedá za výber tretej osoby.“6 V prípade ak na strane osoby poverenej vedením
účtovníctva neexistujú dôvody vylučujúce zodpovednosť za škodu (napr. osoba mohla predvídať vznik škody, ale sa
spoliehala, že ku škode nedôjde) je za túto škodu zodpovedný konateľ a to bez ohľadu na to, či na jeho strane tieto
okolností existujú alebo nie. V zmysle vyššie uvedeného sa konateľ zbaví zodpovednosti za škodu spôsobnú nesprávnym
resp. nepresným vedením účtovníctva len v prípade, ak sú u neho dané okolností vylučujúce zodpovednosť za škodu
a tieto okolnosti vylučujúce zodpovednosť existujú aj u osoby poverenej vedením účtovníctva. Domnievame sa, že na
osoby poverené vedením účtovníctva je možné aplikovať len všeobecné liberačné dôvody uvedené v § 374 ObZ a nie
osobitné uvedené v § 135a ods.3, ktoré sa vzťahujú výlučne na konateľov spoločnosti.
Vo vzťahu k zodpovednosti konateľa za škodu spôsobenú nesprávnym vedením účtovníctva spoločnosti osobou
poverenou výkonom tejto činnosti sa prikláňame k druhej skupine uvedených argumentov. Pripustením argumentácie, že
konatelia nezodpovedajú za škodu, ktorá spoločnosti vznikne v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva vtedy, ak
poveria touto činnosťou osobu hoci „kvalifikovanú“ pre túto činnosť by podľa nášho názoru fakticky obmedzovalo
zodpovednosť konateľov a taktiež by bolo v rozpore so zásadou, že pri zodpovednosti za škodu sa v ObZ uplatňuje
princíp objektívnej zodpovednosti, teda, že ten kto spôsobí škodu porušením svojej povinnosti zodpovedá za výsledok,
ktorý je v tomto prípade vznik škody spôsobenej nesprávne (teda nie riadne) vedeným účtovníctvom. A zároveň sa
domnievame, že dôsledné uplatňovanie takejto argumentácie by mohlo viesť k tomu záveru, že konateľ by mohol
výkonom všetkých svojich povinností poveriť iné osoby, čím by sa zbavil akejkoľvek zodpovednosti v prípade, ak by ich
porušením vznikla spoločnosti škoda.
3

LIBERÁCIA KONATEĽOV
Nárok na náhradu škody zo zodpovednosti konateľov za porušenie povinností pri výkone svojej pôsobnosti
nevznikne, ak konateľ preukáže existenciu osobitných liberačných dôvodov upravených v § 135 a ods. 3 ObZ alebo
5
6

Pozri: NS SR sp. zn. 3 Obo 106/2007, Rozsudok Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 442/2005.
FEKETE, I.: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným: Komplexná príručka. Bratislava: EPOS, 2004 s.491.
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všeobecných liberačných dôvodov upravených v § 374 ObZ. Aj v tomto prípade však platí, že je potrebné na daný prípad
v prvom rade aplikovať osobitnú právnu úpravu liberačných dôvodov a ak táto neustanovuje inak, všeobecnú.
V zmysle § 135 a ods. 1 je konateľ povinný vykonávať svoju pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti
s ručením obmedzeným s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a taktiež jej všetkých spoločníkov.
Výkon funkcie konateľov s odbornou starostlivosťou sa vzťahuje na všetky povinnosti uložené konateľom a to či už
zákonom, spoločenskou zmluvou, stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia. „Aby konateľ mohol byť v dobrej
viere, že koná v záujme spoločnosti, musí vynaložiť primerané úsilie na to, aby záujmy spoločnosti spoznal a vychádzajúc
z tohto poznania, potom s odbornou starostlivosťou posúdil ako má konať.“7 Tieto podmienky stanovené pre výkon funkcie
konateľa je potrebné v súvislosti so zodpovednosťou konateľov za škodu chápať ako ich kumulatívnu povinnosť a teda
musia byť splnené všetky súčasne.8 Ak konateľ nesplní čo i len jednu z nich, v dôsledku čoho spoločnosti vznikne škoda,
je za ňu zodpovedný. V zmysle vyššie uvedeného potom môžeme povedať, že ak konateľ súčasne preukáže, že pri plnení
si svojich povinností postupoval s odbornou starostlivosťou a zároveň v záujme spoločnosti, ktorej je konateľom, nebude
zodpovedať za škodu, ktorá aj napriek tomu spoločnosti vznikla. Na rozdiel od preukazovania existencie všeobecných
predpokladov (škoda, porušenie povinností, príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vznikom škody) pre úspešné
uplatnenie nároku na náhradu škody preukázanie neporušenia týchto povinností zaťažuje konateľov spoločnosti, voči
ktorým si oprávnený subjekt uplatňuje nárok na náhradu škody v dôsledku porušenia povinností pri výkone ich
pôsobnosti. V tomto sa uplatňuje princíp tzv. prezumcie porušenia povinnosti konateľa konať s odbornou starostlivosťou
a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
Do druhej skupiny dôvodov zbavujúcich konateľov zodpovednosti, za škodu vzniknutú ich konaním spoločnosti
patria prípady, kedy konatelia vykonávajú uznesenia valného zhromaždenia. „Pokiaľ by pri výkone pôsobnosti konateľov
došlo ku vzniku škody, avšak konatelia by vykonávali uznesenie valného zhromaždenia, nevzniká im zodpovednosť za
škodu.“9 To neplatí, ak je toto uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou
alebo stanovami. Predpokladom vzniku zodpovednosti konateľa je v tomto prípade to, že konatelia vykonali rozhodnutie
valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti.
Vzniká však otázka, akým spôsobom môže konateľ zabrániť výkonu takéhoto rozhodnutia valného zhromaždenia.
Domnievame sa, že v prípade ak o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia už predtým nerozhodol súd, mal by
v prebiehajúcom konaní o náhrade škody na základe návrhu konateľov prejudiciálne rozhodnúť o tejto neplatnosti. Na
druhej strane, ak konatelia zistia, že návrh uznesenia valného zhromaždenia je v rozpore so zákonom alebo spoločenskou
zmluvou ešte pred jeho schválením valným zhromaždením spoločnosti, sú povinní na to upozorniť valné zhromaždenie
ešte v tomto čase pred jeho schválením. Ak však túto skutočnosť zistia až po jeho schválení, sú povinní spoločnosť
upozorniť, že takéto uznesenie nebudú môcť vykonať. Podľa nášho názoru by mali samotní konatelia v záujme vlastnej
ochrany podať na súde určovaciu žalobu o neplatnosti takéhoto uznesenia podľa § 131 ObZ.
V tejto súvislosti považujeme za potrebné sa osobitne venovať aj otázke zodpovednosti konateľa za škodu
spôsobenú konaním podľa rozhodnutí a pokynov valného zhromaždenia, ktoré síce neboli v rozpore s právnymi predpismi
ani s internými normami spoločnosti, avšak boli v rozpore so záujmami spoločnosti a z tohto dôvodu boli nevhodné. Zákon
výslovnú úpravu dôsledkov takéhoto konania nevymedzuje. Z celkového kontextu právnej úpravy zodpovednosti však
vyplýva, že zbavenie sa zodpovednosti zo strany konateľa by v tomto prípade nebolo možné. Ak je totiž uznesenie
valného zhromaždenia v rozpore so záujmami spoločnosti a konateľ ho napriek tomu vykoná, nemožno hovoriť ani o tom,
že konal s odbornou starostlivosťou, ani o tom, že konal v dobrej viere. Odborná starostlivosť zahŕňa nielen povinnosť
konať v súlade s právnymi predpismi, ale aj povinnosť skúmať vhodnosť pokynov z hľadiska záujmov spoločnosti. Podľa
nášho názoru by zodpovednosť konateľa v takomto prípade vznikla v dôsledku toho, že konateľ vykonával uznesenie
valného zhromaždenia, ktoré bolo v rozpore so zásadou zákazu zneužitia práva (väčšiny alebo menšiny) vyjadrenou v §
56a ods. 1. Konateľ by svojím konaním podľa takéhoto pokynu sám porušil ustanovenie § 56a ods. 2 (Akékoľvek konanie,
ktoré znevýhodňuje niektorého zo spoločníkov zneužívajúcim spôsobom, sa zakazuje). Proti uvedenému pokynu by sa
konateľ mohol účinne brániť, napríklad využitím vyššie uvedených možností, ktoré mu zákon poskytuje (návrh na určenie
neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre rozpor s § 56a).10
V zmysle vyššie uvedeného pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností
pri výkone pôsobnosti konateľov do popredia vystupuje potreba vymedzenia pojmov ako konanie s odbornou
starostlivosťou a aj konanie v záujme spoločnosti a jej spoločníkov.
3.1

Vymedzenie pojmu odborná starostlivosť
Pojem konanie s odbornou starostlivosťou ObZ používa nie len pri úprave povinností konateľa, ale i na ďalších

OVEČKOVÁ, O.: Obchodný zákonník – komentár. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2008, s. 556.
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 14 Co 222/2008 v spojení s opravným uznesením sp.zn. 14 Co 222/2008 považuje za
porušenie povinností konateľa aj prípad kedy konateľ v mene spoločnosti uzatvorí zmluvu o poskytovaní právnych služieb so sebou
samým ako s advokátom, na základe ktorej má vykonávať správu dlhodobého hmotného majetku spoločnosti.
9 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník – komentár. Tretie aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 418.
10 Škrinár, A.: K niektorým problémom právnej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov za škodu spôsobenú spoločnosti výkonom
funkcie podľa Obchodného zákonníka, In. Bulletin slovenskej advokácie, č. 11, 2008, s. 16.
7
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miestach v ObZ (napr.: pri úprave zodpovednosti v niektorých zmluvných typoch).11 Absencia legálnej definície
uvedeného pojmu, by však nemala byť chápaná ako nedostatok resp. nedôslednosť zákonodarcu pri tvorbe zákona.
Domnievame sa, že jej vymedzením by síce zákonodarca jasne stanovil podmienky pre výkon funkcie konateľa, ale
zároveň by pravdepodobne nepokryl rôznorodosť činností, ktoré konatelia pri výkone svojej funkcie uskutočňujú resp.
musia uskutočňovať, to znamená, že by došlo k faktickému obmedzeniu okruhu prípadov, kedy by voči konateľovi bolo
možné uplatňovať nárok na náhradu škody. ObZ v § 135a ods.1 príkladom uvádza aké povinnosti konateľov je možné pod
tento pojem subsumovať. Konkrétne ide o povinnosť konateľa zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej
pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Vo všeobecnosti však možno povinnosť konateľa postupovať s odbornou starostlivosťou pri výkone svojej
pôsobnosti vymedziť tak: „aby konateľ pri svojom rozhodovaní zaobstaral a zohľadnil všetky objektívne možné a dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť jeho rozhodnutie pri vykonávaní jeho pôsobnosti.“12 To
znamená, že pre výkon funkcie konateľa sa vyžaduje značný stupeň vedomostí a profesionálnych zručností o činnostiach
týkajúcich sa vedenia spoločnosti, pre odvetvie podnikania v ktorom konkrétna spoločnosť pôsobí, pričom naplnenie
obsahu tohto pojmu závisí od posúdenia podmienok konkrétneho prípadu. To však neznamená, že sa konanie s odbornou
starostlivosťou má posudzovať subjektívne s prihliadnutím na osobnostné predpoklady konateľa, ale je potrebné tento
pojem posudzovať s prihliadnutím na objektívnu všeobecne požadovanú odbornú starostlivosť vyžadovanú na konkrétny
druh úkonu alebo rozhodnutia konateľa. V tejto súvislosti je irelevantná úroveň dosiahnutého vzdelania konkrétneho
konateľa. Zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností stanovených pre výkon tejto funkcie sa konateľ
nemôže úspešne brániť tým, že jeho vzdelanie je iba základné, stredoškolské, resp. z inej oblasti v ktorej podniká
spoločnosť, ktorej je konateľom.
3.2

Konanie v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov
Ako ďalšiu podmienku pre výkon pôsobnosti konateľa zákon stanovuje jej súlad so záujmami spoločnosti, ako aj jej
spoločníkov. V situáciách kedy je v spoločnosti viacero spoločníkov nemusí byť ich vôľa vždy rovnaká. Konateľ je povinný
rešpektovať vôľu spoločníkov, ktorí disponujú väčšinou hlasov v spoločnosti, avšak za splnenia predpokladu, že takýmto
rozhodnutím väčšiny spoločníkov nedôjde k zneužitiu práv väčšiny hlasov podľa § 56a ods. 1 ObZ. Konanie v súlade so
záujmami spoločnosti ako aj jej spoločníkov je možné vymedziť ako také konanie štatutárneho orgánu pri ktorom zohľadní
všetky potrebné informácie, zhodnotí ich s odbornou starostlivosťou a na základe toho rozhodne v presvedčení, že koná
v najlepšom záujme spoločnosti a jej spoločníkov. Samozrejme, že aj pri dodržaní vyššie uvedeného sa nemusí vždy
dostaviť očakávaný výsledok ku ktorému toto konanie smerovalo z dôvodu, že rozhodovanie v oblasti podnikania nesie
v sebe aj značné podnikateľské riziko, a konkrétne rozhodnutie v skutočnosti môže spoločnosti spôsobiť negatívne
finančné účinky aj napriek splneniu vyššie uvedených podmienok zo strany konateľa, v takomto prípade však konateľ
nezodpovedá za škodu, ktorá spoločnosti vznikla.
4

ZÁVER
Zavedením osobitného inštitútu zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú spoločnosti, porušením povinností
pri výkone svojej pôsobností sa Slovenská republika zaradila medzi krajiny, ktoré podporujú ochranu spoločníkov a
veriteľov tejto formy obchodných spoločností pred nezodpovedným ako aj neodborným konaním zo strany ich
štatutárnych orgánov.
Takáto právna úprava sa javí ako dobrá a progresívna, avšak sa domnievame, že je potrebné, vzhľadom na
rôznorodosť vzťahov, ktorých sa dotýka, rozvinúť judikatúru najmä Najvyššieho súdu SR k tejto téme, tak aby samotný
proces uplatňovania nárokov oprávnených subjektov voči konateľom, smeroval k zjednodušeniu a zároveň aj k jeho
sprehľadneniu najmä vo vzťahu k preukazovaniu existencie škody a určovaniu jej výšky. V tejto súvislosti považujeme za
potrebné zdôrazniť, že len kvalitná a v praxi realizovateľná právna úprava zodpovednosti konateľov spoločností za škodu
môže napomáhať k zlepšeniu podnikateľského prostredia a zvýšeniu dôvery v tejto oblasti.
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VYBRANÉ ASPEKTY ZODPOVEDNOSTI SPRÁVCU
Andrea Oreničová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje problematike zodpovednosti konkurzného správcu, pričom dôraz kladie na
charakter jeho zodpovednosti. V práci je rozobratá aj otázka zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone
správcovskej činnosti, prípadne či alebo kedy by prichádzala zodpovednosť štátu za správcu do úvahy.
Kľúčové slová: správca, zodpovednosť, zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone správcovskej činnosti
Abstract: The author in the article is dedicated about the liability of trustee and the accent lays in the character of his
responsibility. In the work is analyzed the question of the liability of the state for damage caused by the trustee or when
and whether the responsibility arrives to the consideration.
Key words: trustee, responsibility, responsobility of the state for the damage caused by the trustee
1

ÚVOD
Správca plní v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, ako aj v konaní o oddlžení a incidenčnom konaní
mnoho povinností, ktoré mu ukladá zákon, veriteľský výbor a súd. Za škodu, ktorá vznikne porušením svojich povinností
pri výkone správcovskej činnosti následne správca zodpovedá dotknutým subjektom, ktorí majú právo uplatniť si svoj
nárok v konaní pred súdom a žalovať správcu. O častom využití tejto možnosti ako aj o aktuálnosti problematiky
zodpovednosti správcu svedčia aj štatistické údaje z roku 2010, keď na súdoch prvého stupňa prebiehalo 2303
incidenčných sporov,1 čo predstavuje navýšenie o 33,13%.
2

CHARAKTER ZODPOVEDNOSTI
Definícii pojmu zodpovednosti je mnoho. Podľa V. Knappa je dokonca sporné či vôbec existuje všeobecný pojem
zodpovednosti. Zodpovednosť správcu teória práva chápe ako nevyhnutnosť správcu niesť dôsledky svojho konania.
Právna zodpovednosť je obsahom právneho vzťahu, a ako následok jej preto na druhej strane vždy pripadá aj
zodpovedajúce oprávnenie. Napríklad Ottová „právnou zodpovednosťou rozumie povinnosť strpieť právom ustanovené
nepriaznivé následky protiprávneho konania.“2 Porušenie právnej povinnosti správcu môže spočívať v porušeniu záväzku
(zmluvy) alebo porušeniu mimozáväzkovej povinnosti (povinnosti zo zákona, tzv. deliktuálnej zodpovednosti). Povinnosti
zmluvným stranám môžu taktiež vyplývať z obchodných zvyklosti.
Predpokladmi vzniku zodpovednosti je:
- výkon činnosť správcu,
- vznik škody (môže vzniknúť úpadcovi, veriteľom, tretím osobám). Rozoznávame pritom skutočnú škodu
spočívajúcu v zmenšení majetku poškodeného a ušlý zisk spočívajúci v tom, že nedošlo k rozmnoženiu majetku
poškodeného, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci. Ide o to, čo poškodenému v dôsledku spôsobenej
škody ušlo.3
- príčinná súvislosť, ktorá musí byť medzi výkonom správcovskej činnosti a vznikom škody4.
Podľa ustanovenia § 12 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ZoS), správca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom správcovskej
činnosti. Pričom na zodpovednosť správcu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon alebo
osobitný predpis (zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ďalej aj ZoKR)
neustanovuje inak.

1 Podľa internetových štatistík Ministerstva spravodlivosti SR v roku 2010 došlo 1144 návrhov, pričom 1159 bolo nevybavených návrhov.
Viac pozri http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=r3&htm=r3/stkk.htm
Medzi incidenčné spory sa zaradzuje:
- spory o rozsah majetkovej podstaty, t.j. v ktorých sa správca domáha určenia, že niečo patrí do podstaty, prípadne iné osoby sa
domáhajú určenia, že majetok do podstaty nepatrí, a to najmä:- konania začaté na základe odporovacích žalôb, reivindikačných žalôb,
vymáhanie pohľadávok v prospech podstaty, konanie o vysporiadanie BSM, konania začaté na základe vylučovacích žalôb
- spory o rozsah a kvalitu pasív podstaty, ktoré majú byť z podstaty uhradené- najmä: spory o pravosť prihlásených pohľadávok, spory
o výšku a poradie prihlásených pohľadávok.
2 OTTOVÁ, E.: Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006,s. 258. Napríklad Luby pri ponímaní zodpovednosti rozlišoval medzi dvoma
základnými smermi. Prvý z nich považuje zodpovednosť za zložku porušeného právneho vzťahu, ktorá existuje ešte pred porušením,
resp. ohrozením tohto vzťahu. Druhá rovina poňatia zodpovednosti chápe zodpovednosť ako následok porušenia právneho vzťahu.
3 SVOBODA, J. a kol.: Občiansky zákonník. I diel, Komentár. Bratislava: Eurounion, 1998, s. 252 a 253.
4 Bližšie pozri SUCHOŽA, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2007, s. 655.
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Aj napriek uvedenej zákonnej definícii, že na zodpovednosť správcu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho
zákonníka5, ktorý je založený na subjektívnej zodpovednosti je podľa môjho názoru dôležité posúdiť zodpovednosť
správcu, pokiaľ ide o jej vymedzenie ako objektívnej zodpovednosti alebo subjektívnej zodpovednosti. Domnievam sa, že
správca má objektívnu alebo subjektívnu právnu zodpovednosť s ohľadom na konkrétny právny vzťah, do ktorého úpadca
vstupuje. Pokiaľ je povinnosť uložená správcovi alebo úpadcovi priamo zákon, správca zodpovedá objektívne (nie vždy
však absolútne). Pokiaľ úpadca, za ktorého koná správca, uzatvára zmluvný vzťah, ktorý nie je možné podradiť pod § 261
ods. 1 až 3, § 262 Obchodného zákonníka a uzatvára zmluvný typ občianskoprávny (nielen Občianskeho zákonníka),
jeho zodpovednosť v prípade protiprávneho konania je subjektívna. Pokiaľ úpadca uzatvára zmluvný vzťah
s podnikateľom a týka sa to výkonu jeho podnikateľskej činnosti (§ 261 ods. 1 a aj 2), alebo pokiaľ ide o absolútne
obchody (§ 261 ods. 3) či § 262 ObZ, tak zodpovednosť správcu bude objektívna.
Pokiaľ ide o už spomínané rozlišovanie medzi zmluvnou a deliktuálnou zodpovednosťou správcu, domnievam sa
s ohľadom na § 12 ZoS, že vzťah správcu a veriteľa je založený skôr na deliktuálnej zodpovednosti správcu, hoci prvky
zmluvnosti vidieť napríklad vo výmene správcu alebo jeho ponechaní vo funkcii na prvej schôdzi veriteľov, kde je
obligatórnym bodom schôdze hlasovanie o výmene správcu, teda veritelia majú oprávnenie rozhodovať o vzniku, zániku,
ponechaní svojho nepísaného vzťahu so správcom. Na druhej strane správca je ustanovený do svojej funkcie na základe
uznesenia súdu náhodným výberom, to znamená, že správca nemá možnosť voľby svojich veriteľov alebo výber úpadcu.
Správcovi pri výkone jeho činnosti povinnosti ukladá zákon, uznesenia súdu a aj veriteľský výbor. Z tohto pohľadu by sme
vo vzťahu medzi veriteľmi a správcom mohli badať aj zložky príkaznej zmluvy. Pokiaľ ide o vzťah správcu a úpadcu,
úpadca nemá na samotné ustanovenie a činnosť správcu podľa môjho názoru žiaden vplyv a v tomto prípade ich
vzájomný vzťah je založený skôr na deliktuálnej zodpovednosti. Konanie správcu je z hmotnoprávneho pohľadu podobné
konaniu mandatára, pričom úpadca má na mandatára minimálny vplyv.
3

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT
Zodpovednostným subjektom môže byť aj strana, či už dlžník alebo veriteľ, ktorá sama záväzok neporušila,
avšak zodpovedá za správanie sa inej osoby.6 Podľa zákona o správcoch, správca zodpovedá aj za škodu, ktorú v
súvislosti s výkonom správcovskej činnosti spôsobí jeho zamestnanec alebo osoba, ktorú poveril vykonaním jednotlivých
úkonov správcovskej činnosti.
Správca však nezodpovedá za následky konania zamestnancov úpadcu, pokiaľ svojim konaním neplnili pracovné
úlohy, konali bez príkazu. V tejto súvislosti by som rada poukázala na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky:
2Obo 22/2010, týkajúce sa sporu medzi úpadcom a správcom ohľadom náhrady škody, ktorá mala vzniknúť žalobcovi
(úpadcovi) v čase po vyhlásení konkurzu konaním pracovníkov úpadcu, keď došlo ku kráteniu tržieb žalobcu z pokladne
bez jeho vedomia,aj napriek tomu, že získaná finančná hotovosť bola použitá na úhradu záväzkov úpadcu. Žalobca sa
v tomto spore domáhal náhrady škody ako pohľadávky proti podstate, čiže pohľadávky, ktorú možno uspokojiť kedykoľvek
v priebehu konkurzného konania a žiadal jej vylúčenie z konkurznej podstaty.
4

LIBERÁCIA SPRÁVCU Z DELIKTUÁLNEJ SPOSOBILOSTI
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, správca sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré bolo možné od neho požadovať.
Správca zodpovedá za protiprávne konanie, teda nielen také konanie, ktoré je v rozpore s osobitným príkazom resp.
zákazom, ale sa prieči aj všeobecným predpisom alebo je v rozpore s tzv. obvyklou opatrnosťou resp. náležitou odbornou
starostlivosťou, ktorá je typická pre konanie správcu.7
Podľa ZoKR správca zodpovedá veriteľom alebo iným osobám za škodu, ktorú im spôsobí neúčelne alebo
nehospodárne vynaloženými nákladmi na správu alebo speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu alebo na
prevádzkovanie úpadcovho podniku. Tejto zodpovednosti sa správca nemôže zbaviť. Ide podľa môjho názoru v tomto
prípade o generálnu prevenčnú povinnosť správcu predchádzať vzniku škody.
Ďalej správca zodpovedá veriteľovi pohľadávky proti podstate za škodu, ktorá mu vznikne tým, že jeho
pohľadávka proti podstate nebola riadne a včas, ako aj úplne či sčasti uspokojená v súlade s týmto ustanovením, ibaže
preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou alebo ak preukáže, že v čase keď zmluvu uzatvoril ani pri vynaložení
odbornej starostlivosti nemohol poznať, že majetok dotknutej podstaty nebude postačovať na úhradu pohľadávky proti
podstate. Podľa Eliáša, správca nezisťuje úpadcových veriteľov a ich pohľadávky ex officio, ale každý úpadcov veriteľ,
pokiaľ má záujem na tom, aby bol z podstaty uspokojený, musí svoju pohľadávku u konkurzného súdu prihlásiť.

Podľa Občianskeho zákonníka sa potom posúdenie napríklad premlčanie, spôsob a rozsah náhrady škody.
LUBY, Š.: Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s.112.
7 Podľa § 8 ods. 2 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, správca bol povinný pri výkone funkcie
postupovať s odbornou starostlivosťou a zodpovedal za škodu vzniknutú porušením povinností, ktoré mu uložil zákon alebo súd, čiže
zodpovednosť správcu bola stanovená užšie, iba deliktuálne.
5
6
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Z uvedeného vyplýva, že správca nezodpovedá veriteľovi úpadcu, ktorého pohľadávku mohol pri výkonne svojej činnosti
zistiť, pričom je nepodstatná skutočnosť či ju zistil, keďže veriteľ svoju pohľadávku neprihlásil8.
Podľa Ďuricu „zodpovednosť za škodu podľa zákona o správcoch je objektívnou zodpovednosťou, pretože
správca za škodu zodpovedá bez ohľadu na zavinenie. Správca nezodpovedá len vtedy, ak preukáže, že škode nemohol
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré bolo možné od neho požadovať.... ZoKR osobitne upravuje
zodpovednosť správcu za škodu, ktorá vznikne neuspokojením pohľadávky proti podstate ako objektívnu zodpovednosť a
za škodu spôsobenú neúčelnými alebo nehospodárnymi nákladmi vynaloženými na správu a speňaženie majetku alebo
na prevádzkovanie podniku ako absolútnu zodpovednosť, ktorej sa správca nemôže zbaviť (§ 87 ods. 4, § 87 ods. 6
ZoKR).“9 S uvedeným pohľadom autorov v prípade deliktuálnej absolútnej zodpovednosti súhlasím.
Podľa § 93 ods. 3 ZoKR kupujúci pri odplatnom prevode veci zapísanej do súpisu nadobudne vlastnícke právo aj
vtedy, keď úpadca nebol vlastníkom tejto veci. Správca zodpovedá pôvodnému vlastníkovi veci za škodu, ktorá mu tým
vznikla, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Správca zodpovedá i za škodu v prípade, ak odporučí, ale aj ak neodporučí reštrukturalizáciu a vznikne škoda,
i keď v čase vypracovania posudku boli splnené všetky predpoklady. Ak správca odporučí reštrukturalizáciu, i keď v čase
vypracovania posudku na to neboli splnené predpoklady, zodpovedá veriteľom dlžníka za škodu, ktorú im tým spôsobí,
ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Z uvedeného vyplýva, že správca má pri výkone svojej funkcie značnú zodpovednosť a preto správca je povinný
mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, za ktorej vznik zodpovedá podľa ZoS a osobitného
predpisu (ZoKR). Poistenie zodpovednosti správcu podľa môjho názoru vyvoláva u subjektov konkurzného konania pocit,
že správca vykonáva svoju činnosť zodpovedne a efektívne, pretože v opačnom prípade zodpovedá za porušenie právnej
povinnosti stanovenej zákonom alebo zmluvou, čo posilňuje pocit právnej istoty subjektov konkurzného konania.
5

ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU ZA ŠKODU
Podľa zákona o správcoch štát nezodpovedá za škodu spôsobenú správcom. V tejto súvislosti by som
chcela poukázaťna zaujímavý až prevratný prípad, ktorý je prejednávaný na Európskom súde pre ľudské práva, vec
Kotov proti Rusku. V tomto prípade súd posúdzuje či štát by nemal niesť zodpovednosť za protiprávne konanie správcu,
na základe ktorého vznikla veriteľovi úpadcu škoda. Táto vec bola naposledy prejednaná pred Európskym súdom pre
ľudské práva dňa 12. januára 2011, pričom ešte nie je rozhodnutá. Skutkovo ide o to, že navrhovateľ Vladimir Kotov
v apríli 1994 vložil do súkromnej banky sumu peňazí, pričom v auguste, keď chcel navhovateľ uzatvoriť účet, ho banka
informovala, že z dôvodu nedostatku zdrojov mu nemôže navrátiť vklad s úrokmi. Následne bol na banku vyhlásený
konkurz a v júni 1995 bol ustanovený správca. Aj v prípade ruského práva platí, že ak pasíva prevýšia aktíva, nastupuje
konkurzné konanie založené na princípe proporciality, čo znamená, že aktíva majú byť rozdelené medzi veriteľov
s rovnakou prioritou rovnakou mieru uspokojenia, pričom veritelia s nižšou prioritou môžu byť uspokojení až po uspokojení
veriteľov s vyššiou prioritou. Navrhovateľ pritom bol veriteľom s najvyšším stupňom uspokojenia a sťažoval sa na
nezákonné rozdelenie majetku banky, keďže veriteľský výbor, v rozpore s platnou legislatívou rozhodol a určil za
prednostných veriteľov osoby choré, veteránov II. svetovej vojny, osoby v núdzi a tých, ktorí sa zúčastnili konkurzného
konania. Sedemsto takýchto ľudí bolo následne plne odškodnených. Navrhovateľ však bol odškodnený iba vo výške
0,78%, preto podal na súd sťažnosť, týkajúcu sa porušenia zákona, keďže on ako prioritný veriteľ nebol uspokojený
prioritne. Odvolací súd dňa 26.8.1998 rozhodol v jeho prospech, avšak toto rozhodnutie zostalo nevykonateľné, z dôvodu,
že banka už nedisponovala žiadnym majetkom. Následne navrhovateľ podal žalobu na obchodný súd, kde od správcu
požadoval náhradu škody. Tento proces skončil v júni 1999 na federálnom obchodnom súde, ktorý určil, že správca
nemôže byť osobne zodpovedný za túto škodu spôsobenú počas konkurzného konania. V júni 1999 bolo skončené aj
samotné konkurzné konanie pre nedostatok ďalšieho majetku.
Z doterajšieho priebehu konania vyplýva, že štát nemôže byť zodpovedný za záväzky súkromnoprávnych subjektov,
ktoré sú v kríze a nemôžu splniť svoje dlhy. Avšak súd musí najskôr zvážiť možnosť založiť zodpovednosť štátu za
základe konania alebo nekonania správcu, ktorého nezákonné konanie bolo dôvodom sťažnosti navrhovateľa a následne
v akej miere táto zodpovednosť prichádza do úvahy.
Súd ďalej uviedol, že správcu je možné považovať za zástupcu štátu, najmä s ohľadom na jeho postavenie.
Správca bol na výkon svojej funkcie ustanovený súdom a vykonáva svoju činnosť pod jeho dohľadom, z čoho vyplýva, že
správca užíva verejnú moc. Konanie správcu tak môže založiť zodpovednosť štátu. Súd ďalej uviedol, že konaním
správcu ako verejnej autority došlo k narušeniu pokojného užívania majetku navrhovateľa, pričom toto narušenie bolo
nezákonne.
Domnievam sa, že tento prípad je právne zaujímavý, pretože sa zaoberá otázkou zodpovednosti štátu za škodu
spôsobenú činnosťou správcu, pričom samozrejme nie je nevylúčená samotná zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci podľa osobitného právneho prepisu (514/2003). Zaujímavý je v tomto spore názor súdu, že

8 Bližšie pozri BEJČEK, J.-ELIÁŠ,K. a kol.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydáni. Praha: C.H.Beck, 2007, s.
322.
9 Pozri Sprievodcu konkurzným právom na internetovej stránke MSSR: http://www.justice.gov.sk/dwn/r0/sprievodca/SprievodcaKonkurzn
ymPravom.pdf
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správca vykonáva verejnú moc. S týmto názorom súhlasím, keďže správca je do funkcie ustanovený na základe
ingerencie štátu, pretože štát stanovuje odborné požiadavky a odbornú skúšku ako predpoklad pre zápis správcu do
zoznamu správcov a následne súd správcu ustanovuje do funkcie, poveruje ho výkonom správy majetku úpadcu. Správca
ukladá úpadcovi rôzne povinnosti a má široké oprávnenie vo vzťahu k veriteľom (popiera pohľadávky veriteľov, vylučuje
majetok z konkurznej podstaty a podobne). Úpadca nemá na činnosť správcu vplyv, pričom činnosťou správcu sa napĺňa
aj celospoločenský cieľ ochrany trhu pred pôsobením neživotaschopných subjektov.
6

KEDY PRICHÁDZA ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU DO ÚVAHY
Správca zodpovedá za výkon správcovskej činnosti odo dňa nasledujúceho po zverejnení uznesenia o jeho
ustanovení do funkcie v Obchodnom vestníku, v ktorom ho súd ustanovil za správcu na základe náhodného výberu, alebo
po výmene na prvej schôdzi veriteľov, alebo na základe zmeny správcu až do skončenia konkurzného konania, prípadne
odvolania z funkcie a to aj po zániku svojej funkcie za obdobie, keď vykonával funkciu.
Správca zodpovedá za výkon svojej funkcie aj napriek tomu, že je do svojej funkcie ustanovený súdom na
základe náhodného výberu, pomocou technických a programových prostriedkov. Teda zodpovedá aj napriek tomu, že
nedal výslovný súhlas s výkonom správcovskej činnosti v konkrétnom prípade, pretože pokiaľ sa správca zapíše do
zoznamu správcov, jeho ustanovenie do funkcie správcu, za výkon ktorej nesie zodpovednosť u konkrétneho úpadcu už
nezáleží od jeho rozhodnutia. Keďže veritelia by mali správcovi dôverovať a predpokladať, že správca bude náležite hájiť
ich záujmy, obligatórnym bodom na prvej schôdzi veriteľov je hlasovanie o výmene správcu. Mohli by sme de lege ferenda
uvažovať na tým, že pokiaľ veritelia disponujú oprávnením podľa svojho uváženia odvolať správcu na prvej schôdzi
veriteľov napríklad pre nedostatok dôvery, rovnako aj správca, z dôvodu, že nesie zodpovednosť, mal by mať právo
odstúpiť z funkcie, a to aj bez uvedenia dôvodu (aspoň do času konania prvej schôdze veriteľov).
7

ZÁVER
Zmyslom právnej zodpovednosti správcu je podľa môjho názoru zabezpečiť dodržiavanie zákonnosti a právnej
istoty v záväzkovoprávnych a mimozáväzkových vzťahoch, na ktoré má správca vplyv. Rovnako dôležitý je aj prevenčný
rozmer tohto inštitútu, keďže ako možná sankcia za neplnenie povinností správcu je zbavenie funkcie správcu a vznik
povinnosti nahradiť škodu za ktorú správca zodpovedá. Cestu pre ďalšie rozvíjanie inštitútu zodpovednosti správcu
naznačil i zaujímavý prípad Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý prevratne charakterizoval správcu ako
verejnoprávneho činiteľa a nastoľuje zaujímavú otázku podmienok a kritérií právnej zodpovednosti štátu za výkon funkcie
správcu.
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VEREJNÁ OSOBA AKO PODNIK (SÚŤAŽITEĽ) V KONTEXTE PRÁVA
EURÓPSKEJ ÚNIE1
Marián Rušin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Pokiaľ právo USA odmietlo považovať verejnú osobu za podnik (súťažiteľa), právo Európskej Únie a právny
poriadok Slovenskej republiky považujú verejnú osobu za podnik, pokiaľ táto verená osoba nevykonáva impérium štátu.
Odlíšiť však výkon impéria štátu a výkon iných činností býva niekedy zložité. Príspevok sa zameriava na vymedzenie
verejnej osoby ako podniku podľa práva Európskej Únie a porovnáva ho s chápaním verejnej osoby ako podniku podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky. V príspevku sa nachádza stručný prehľad judikatúry a názorov na verejnú osobu
ako podnik.
Kľúčové slová: Verejná osoba. Podnik. Impérium. Ekonomická činnosť
Abstract: The undertaking is according to the law of USA immune to competition law. The law of European Union and
law of Slovak republic consider public person as undertaking, while the public person does not secure the imperium of
state. Distinguish the imperium from other activities of public person is sometimes really difficult The article focuses on
definition of public person as undertaking according to the law of European Union and compares it to understanding of
public person as undertaking according to the law of Slovak republic. The article shows a short review of judgments and
theories of understanding the undertaking.
Key words: Public person. Undertaking. Imperium. Economic activity.
1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Pre právo Európskej Únie je charakteristická diverzita právnych doktrín a inštitútov, ktoré spájajú orgány
Európskej Únie prostredníctvom noriem a prostredníctvom výkladu, ktoré príslušné orgány poskytujú. Zložitá situácia
nastala v prípade posúdenia verejných osôb ako súťažiteľov. Každej verejnej osobe je priradená funkcia, ktorú môžeme
nazvať výkon impéria štátu.
Každá verejná osoba však pri svojej činnosti nevykonáva len impérium, ale aj iné činnosti súvisiace so svojim
poslaním. Výkon impéria nezriedka zasahuje do podnikateľskej činnosti podnikateľov. Niekedy dokonca verejná osoba
vykonáva ekonomickú činnosť, ktorá nesúvisí s výkonom impéria (napr. prenájom priestorov). Súdy Európskej Únie sa
čoraz častejšie stretávajú s problémom odlíšenia výkonu impéria a inej činnosti. Touto inou činnosťou sa môže verejná
osoba stať subjektom súťažného práva, ktorý sa dopustí porušenia práva hospodárskej súťaže. Na túto problematiku sa
zvykne pozerať odlišne najmä s ohľadom na právne prostredie, z ktorého konkrétny autor prichádza. Rozdiel vo vnímaní
verejnej osoby ako podniku sa prejavuje už vo dvoch najväčších svetových právnych systémoch. Pokiaľ právo USA
odmietlo považovať verejnú osobu za subjekt súťažného práva2, právo Európskej Únie sa vydalo druhou cestou.3
Právo Slovenskej Republiky, ktoré v posledných rokoch ovplyvňuje najmä právo Európskej Únie sa dokonca
odklonilo od európskeho súťažného práva a zotrvalo na svojej doktríne súťažného práva (doktrína podniku ako entity
s právnou subjektivitou). V predkladanom článku budem skúmať, za akých podmienok možno považovať verejnú osobu
za podnik (súťažiteľa) v zmysle práva Európskej Únie a právneho poriadku Slovenskej republiky a načrtnem základné
znaky ktorými sa riadi judikatúra pri posúdení danej verejnej osoby ako podniku.
2

VEREJNÁ OSOBA AKO PODNIK V ZMYSLE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE
Čo sa považuje za subjekt súťažného práva nie je stále zjednotené. Napriek skutočnosti, že právo Európskej
Únie v Zmluve o fungovaní Európskej Únie pojem podnik používa niekoľkokrát, funkčné znaky tohto inštitútu definuje až
judikatúra Európskej Únie, ktorá ale s vývojom prípadov pristupuje k rozšíreniu funkčných znakov podniku.
Pohľad judikatúry na znaky podniku nebol vždy rovnaký a závisel od konkrétneho prípadu. Prvýkrát bol podnik
definovaný v prípade Snupat v. High Authority, kde Európsky Súdny Dvor vymedzil podnik ako fyzickú alebo právnickú
osobu. Podľa Európskeho Súdneho Dvora, podnik nemôže tvoriť niekoľko spoločností, kde každá ma svoju právnu
subjektivitu, bez ohľadu na to, že tieto spoločnosti sú ekonomicky integrované do najvyššieho stupňa.4 Súčasná judikatúre
Príspevok bol vypracovaný v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA č. 1/0746/10.
Pozri, HAFFNER, A.: United States Postal Service v Flamingo Industries (USA) Ltd: Does the USA Have the Answer to the
„Undertaking Problem“ in Europe?, str. 397 a násl.
3 Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie zakazuje kartely medzi účastníkmi, ktorých nazýva podnikmi. Článok 102 sa zaoberá
dominantným postavením a zakazuje zneužitie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi.
4 Rozsudok Európskeho Súdneho dvora vo veci Joined Cases 32/58 and 33/58, Snupat v. High Authority. Tento rozsudok sa však týkal
zmluvy o ECSC.
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sa odklonila od chápania podniku ako osoby s právnou subjektivitou a za podnik považuje už aj skupinu obchodných
spoločností.5 Nie je dôležité či daná entita má svoju právnu subjektivitu. Dôležitý je charakter danej entity ako ekonomickej
jednotky, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť. Čo sa však považuje za ekonomickú jednotku nie je vždy zrejmé.
Podľa (naposledy) ustálenej definície sa za podnik, v zmysle európskeho súťažného práva považuje entita
vykonávajúca ekonomickú činnosť, bez ohľadu na jej právny status a spôsob jej financovania.6 Pojem podnik v sebe teda
zahŕňa, napríklad spoločnosti s obmedzeným ručením, osobné spoločnosti, družstvá, živnostníkov, osoby samostatne
zárobkovo činné 7, ale aj skupiny obchodných spoločností či verejné osoby.
Ústredným a diskutovaným znakom podniku sa stal znak výkonu ekonomickej činnosti.8 Podľa Európskeho
súdneho dvora, členské štáty a verejné osoby, nie sú podnikmi, pokiaľ vykonávajú činnosť, ktorá sa považuje za činnosť
verejnej moci a činnosť, ktorú môžeme charakterizovať ako suverénnu činnosť štátu.9 Za ekonomickú činnosť za teda
nepovažuje výkon impéria verejnej osoby aj keď je takýto výkon môže zahŕňať aj ekonomickú činnosť. Osobitnou
kategóriou sú služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré sa môžu považovať za ekonomickú činnosť, ale
napriek výkonu takejto ekonomickej činnosti bude verejná osoba vyňatá z pôsobnosti noriem súťažného práva10 (týka sa
to najmä poskytnutia štátnej pomoci subjektom poskytujúcich služby vo všeobecnom hospodárskom záujme).
Ide o výkon ekonomickej činnosti (služieb), ktoré sú ex definitione stratové. Tieto služby by bez ingerencie
verejnej moci pravdepodobne neboli poskytované vôbec, alebo iba za odlišných podmienok.11 Zvláštna situácia nastáva
v prípade činností verejnej osoby, ktoré nemôžeme považovať za služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, nakoľko
nie sú stratové a ani takéto činnosti nemôžeme považovať za výkon impéria, nakoľko tieto činnosti majú čisto ekonomický
charakter a nie sú výkonom impéria verejnej osoby. Ide napríklad o činností, ktoré sú normami Európskej Únie vyhradené
pre poskytovanie len určitému okruhu subjektov, čím dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže. Ako príklad môžeme
uviesť poskytovanie univerzálnej poštovej služby, ktorá je vyhradená určitému okruhu subjektov, na základe rozhodnutia
členských štátov.
3

VÝKON EKONOMICKEJ ČINNOSTI
Ústredným znakom, ktorý skúma judikatúra pri posúdení verejnej osoby ako podniku je výkon ekonomickej
činnosti. Ako bolo uvedené verejná osoba popri výkonu impéria môže vykonávať aj ekonomickú činnosť, ktorá nemá
s výkonom impéria priamu súvislosť (napr. prenájom nehnuteľností).
Čo sa považuje za výkon ekonomickej činnosti, ktorá spadá pod funkčný znak definície podniku, čo za výkon
impéria verejnej osoby, či výkon služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme je nevyhnutné skúmať individuálne
s ohľadom na konkrétnu situáciu. Výkon impéria v jednom členskom štáte nemusí automaticky znamenať, že výkon
rovnakých služieb v inom členskom štáte inou entitou bude spadať pod právo hospodárskej súťaže daného členského
štátu.
Ktorá verejná osoba pri výkone akej činnosti sa môže považovať za podnik je predmetom rozsiahlych diskusií.
Problémom pri posudzovaní verejnej osoby ako podniku je existencia verejnej osoby, ktorej výkon impéria je ťažko odlíšiť
od ekonomickej činnosti, resp. ak výkon impéria priamo súvisí s ekonomickou činnosťou, ktorú verejná osoba vykonáva.
Najväčší problém nastáva v prípadoch:
a) keď štát poskytuje prístup k verejnému majetku podniku a umožňuje výkon činnosti často spojenej
s poskytnutím licencie či koncesie za poplatok;
b) štátom organizovanie poskytovania sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti;
c) delegovanie dozorovacích úloh nad určitými profesiami či inými osobami regulačnej osobe.12
A)
ŠTÁTOM POSKYTOVANÝ PRÍSTUP K VEREJNÉMU MAJETKU PODNIKU ČASTO SPÁJANÝ
S POSKYTNUTÍM LICENCIE ČI KONCESIE ZA POPLATOK
Prístup k verejnému majetku podniku a umožnenie výkonu činnosti spojenej s poskytnutím licencie či koncesie
za poplatok je často spojené s leteckou dopravou, konkrétne spojené s podnikom ktorým je letisko. Prípad ktorý
v právnom svete vyvolal rozruch sa spája s prípadom Aéroports de Paris13(ďalej ako „ADP“). ADP ktorá je verejnou
Pozri napr. Rozsudok Súdu Prvého Stupňa vo veci T – 11/89, Shell v. Commission.
Rozsudok Európskeho Súdneho Dvora vo veci C –41/90, Hofner and Elser v. Macatron.
7 BELLAMY, CHILD.: European Community Law of Competition, str. 92.
8 Porovnaj ODUDU, O.: The meaning of undertaking within 81 EC, str. 214.
9 Rozhodnutie Európskeho Súdneho Dvora vo veci vo veci C- 52/76, Luigi Benedetti v Munari F.lli s.a.s.
10 Podľa čl. 106 (2) ZoFEU, podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo podniky, ktoré majú
povahu fiškálneho monopolu, podliehajú pravidlám zmlúv, najmä pravidlám hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto
pravidiel neznemožňuje právne alebo v skutočnosti plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. Rozvoj obchodu nesmie byť ovplyvnený v
takom rozsahu, aby to bolo v rozpore so záujmami Únie.
11 Pozri CSACH, K.: Verejný záujem na nesúťažení? (Štátna pomoc a poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme), str.
85 a násl.
12 BELLAMY, CHILD.: European Community Law of Competition, str. 98.
13 Pozri rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C – 82/01, Aeroports de Paris v Commission a rozsudok Súdu Prvého stupňa vo
veci T-128/98 Aeroports de Paris v. Commisoon.
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osobou, riadenou priamo ministerstvom, sa dopustila porušenia článku 82 (teraz článok 102 ZoFEU – pozn. M.R.) pri
udeľovaní koncesií dvom poskytovateľom kateringových služieb za používanie priestorov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné
na zabezpečovanie kateringových služieb leteckým spoločnostiam. Podľa Súdu prvého stupňa, články zmluvy upravujúce
hospodársku súťaž zostávajú aplikovateľné na činnosti organizmu, ktoré sú oddeliteľné od tých činností, ktoré vykonáva
ako verejná autorita a okolnosť, že ADP je verejná osoba spadajúca priamo pod autoritu ministra, ktorému prináleží civilné
letectvo a ktorý zaisťuje správu zariadení spadajúcich do verejnej oblasti, nevylučuje v tomto prípade samo o sebe, aby
bolo ADP považované za podnik.14
Je teda nevyhnutne rozlíšiť medzi aktivitami čisto verejnými, napríklad policajná ochrana a na druhej strane
medzi aktivitami, ktorých predmetom je správa a využitie ADP, ktoré sú honorované obchodnými poplatkami v závislosti
na realizovanom obrate. Skutočnosť, že určitá činnosť môže byť vykonávaná súkromnou osobou, je dostatočným
dôkazom umožňujúcim kvalifikovať posudzovanú aktivitu ako činnosť ekonomickej povahy.15
Ako podporný dôkaz svojej argumentácie uviedol Súd skutočnosť, že v niektorých členských štátoch vykonávajú
manažment letiska súkromné podniky. Európsky súdny dvor zotrval pri argumentácii ktorú zastaval Súd prvého stupňa,
keď potvrdil, že niektorá činnosť manažovania letiska môže byť oddeliteľná od jej výkonnej a dozorovacej činnosti.16Práve
tento prípad rozpútal sériu podobných prípadov a znamenal posun v chápaní verejnej osoby ako podniku.
B)

ORGANIZOVANIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Aj napriek tomu, že organizovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosť prináleží spravidla štátu, je táto činnosť
často predmetom podnikateľskej činnosti podnikateľov. Judikatúra pri posúdení osôb (entít) organizujúcich túto činnosť
vytvorila ďalší znak, ktorý sa spája s organizovaním sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako impéria, a to znak (princíp)
„solidarity“. Tento princíp vyplýva z povahy poskytovanej činnosti a súvisí aj s obligatórnosťou príspevkov do fondov.
V prípade Poucet vs. Pistre, zohľadnil Európsky Súdny Dvor vyššie uvedené kritéria a potvrdil, že dve autonómne
schémy (fondy) podliehajúce francúzskemu právu, a to materské poistenie a zdravotné poistenie a starobné poistenie nie
sú podnikmi.17 Podľa Európskeho Súdneho Dvora zdravotné fondy a ich organizácia, ktorá zahŕňa manažovanie
verejného zdravotného systému plní výlučne sociálnu funkciu.18 Naopak v prípade Dutch Sectoral Pension funds
Európsky súdny dvor rozhodol, že Dutch Sectoral Pension funds sú podnikmi.19 Tieto fondy boli zriadené kolektívnou
dohodou v určitom priemyselnom odvetví. Výhody, ktoré fondy poskytovali záviseli od výkonu investícii. Podľa
Európskeho súdneho dvora fakt, že osoby ktoré operovali so schémami a fondmi boli v súťaži so súkromnými poisťovňami
ukazuje, že ide o ekonomickú činnosť.
Podobnosť s týmito prípadmi môžeme nájsť aj v našom právnom poriadku. Ide o dôchodkové správcovské
spoločnosti. Je nevyhnutné konštatovať, že dôchodkové správcovské spoločnosti (ďalej ako „DSS“) vykonávajú
ekonomickú činnosť. Napriek skutočnosti, že DSS sú v zmysle ust. § 22 ods. 1 zákona o doplnkovom dôchodkovom
sporení20, akciové spoločnosti, predmetom ich činnosti je správa verejných prostriedkov. Posúdenie DSS ako podniku
nám uľahčuje skutočnosť uvedená v § 22 ods. 2 pís. b), zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení, podľa ktorého,
správa doplnkového dôchodkového fondu je riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v
doplnkovom dôchodkovom fonde. Táto povinnosť je rýdzou ekonomickou činnosťou pre účely súťažného práva.
C)
DELEGOVANIE DOZOROVACÍCH ÚLOH NAD URČITÝMI PROFESIAMI ČI INÝMI OSOBAMI REGULAČNEJ
OSOBE
Oblasť ktorá spôsobuje judikatúre problémy pri vymedzení charakteru činnosti verejnej osoby je oblasť delegačná
a regulačná. Štát deleguje svoju právomoc na entity za účelom, aby tieto entity vykonávali regulačnú právomoc, ktorú im
zveril štát.
Takáto situácia nastala v prípade Wouters21. Bar Association (advokátska komora) bola uznaná Európskym
Súdnym Dvorom ako podnik. Európsky Súdny Dvor zaujal stanovisko, že pokiaľ entita na ktorú bola delegovaná činnosť
vykonáva túto činnosť ktorá jej bola zverená na základe vopred daných kritérií a princípov nejde o činnosť podniku.
Na druhej strane, ak táto entita vykonáva činnosť, na základe svojej vlastnej pôsobnosti, pravidlá vydané touto
entitou (činnosť) spadajú pod článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. Judikatúra tu opäť uplatnila prístup
odlíšenia výkonu impéria od výkonu inej činnosti.

Rozsudok Súdu Prvého stupňa vo veci T-128/98 Aeroports de Paris v. Commision.
Pozri ČERNÁ, S.: Podnik a přičitatelnost sankcí v komunitárním soutěžním právu, str. 34.
16 Pozri rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C – 82/01, Aeroports de Paris v Commission.
17 BELLAMY, CHILD.: European Community Law of Competition, str. 100.
18 Rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C – 159/91 Poucet et Pistre v. Assurances Générales de France
19 Rozsudok Európskeho Súdneho Dvora vo veci C- 67/96, Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie.
20 Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21 Rozsudok Európskeho Súdneho Dvora vo veci C-309/99, .C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten.
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VEREJNÁ OSOBA AKO PODNIK V ZMYSLE PRÁVNEHO PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Napriek skutočnosti, že súťažné právo je vo veľkej miere ovplyvnené právom Európskej Únie a dokonca právne
normy Európskej Únie priamo ukladajú práva a povinnosti právnym subjektom založených podľa slovenského právneho
poriadku22, zachoval si slovenský právny poriadok rezistenciu voči niektorým „európskym“ inštitútom.
Jedným z takýchto inštitútov je podnik, ktorý zákon o ochrane hospodárskej súťaži definuje ako podnikateľa
podľa osobitného predpisu, ďalej fyzickú a právnickú osobu, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o činnosť
a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou, bez ohľadu na to, či tieto činnosti a konania sú zamerané na
dosahovanie zisku.23
Pokiaľ právo Európskej Únie podnik nedefinuje a ponecháva túto úlohu judikatúre, slovenský právny poriadok
priamo vymedzuje aký subjekt sa považuje za podnikateľa (podnik). Za hlavné kritérium je považovaná právna subjektivita
danej entity a nie výkon ekonomickej činnosti ako to je v prípade podniku v zmysle európskeho súťažného práva. Podľa
dôvodovej správy podnikateľom na účely tohto zákona (zákona o hospodárskej súťaži – pozn. M. R.) je teda každý
ekonomicky nezávislý subjekt s právnou subjektivitou. Takéto chápanie podniku je v EU ale už prekonané. Problém
v interpretovaní zákona vyvoláva najmä znak právnej subjektivity, ktorú zákon niekedy priamo nevyžaduje. Ide najmä
o združenia a združenia týchto združení. Úvahy o združení ako združení v zmysle ust. § 829 a násl. Občianskeho
zákonníka a združení ako koncernu na prvý pohľad vyvracia dôvodová správa k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže,
podľa ktorej sa pojem združenie sa na účely tohto zákona chápe v najširšom zmysle a zahŕňa najmä odvetvové zväzy,
komory, živnostenské spoločenstvá alebo asociácie.
Aj keď by sme mohli rôznymi metódami dôjsť k výkladu, že za podnikateľa v zmysle zákona o hospodárskej
súťaži sa považuje aj ekonomická entita bez právnej subjektivity, bol by takýto výklad účelový a neodrážal by slovenskú
doktrínu o podnikateľovi ako súťažiteľovi s právnou subjektivitou. Je preto zrejmé, že zákon o ochrane hospodárskej
súťaži potrebuje novelizáciu, ktorá bude odrážať súčasné poznatky. Vidíme teda, že Slovenský právny poriadok tak okrem
priamo záväzných noriem Európskej Únie neakceptoval právny inštitút podniku a nezmenil svoj tradičný pohľad na
podnikateľa, čím tak dochádza ku koexistencii dvoch inštitútov, ktoré by mali byť chápané rovnako.
Zákon o hospodárskej súťaži nevylúčil verejné osoby z pôsobnosti noriem súťažného práva. Verejné osoby sa
môžu dopustiť porušenia hospodárskej súťaže (v zmysle zákona o hospodárskej súťaži) dvoma typmi konaniami. Prvým
typom konania je situácia, keď verejné osoby vystupujú v pozícii subjektu, ktorý sa podieľa na hospodárskej súťaži
v pozícií súťažiteľa, teda keď verejné osoby vykonávajú ekonomickú činnosť. Výkon impéria nezbavuje zodpovednosť
verejnej osoby ak tá pri tejto činnosti zjavnou podporou zvýhodní určitého podnikateľa alebo inak obmedzí hospodársku
súťaž.24
Ako bolo uvedené vyššie, v priestore Európskej Únie existujú činnosti, ktoré sú normami Európskej únie chránene
pred pôsobnosťou niektorých noriem súťažného práva, bez ohľadu na fakt, že tieto činnosti sa považujú za ekonomické
činnosti a nejde tu pritom o činnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Takouto činnosťou je podľa zákona o ochrane
hospodárskej súťaži25 aj poskytovanie poštovej výhrady, ktorú poskytuje poskytovateľ univerzálnej poštovnej služby, t. j.
Slovenská pošta, a.s.. Vyhradenie poskytovania univerzálnej služby pre jediný subjekt sa nepovažuje za porušenie
hospodárskej súťaže, nakoľko takúto možnosť pre členské štáty Európskej Únie zakotvila Európska Únia v smernici o
spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb.26
V novej smernici27ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu
poštových služieb Spoločenstva bolo zakotvené právo členským štátom vyhradiť si pre svojho poskytovateľa (Slovenská
Pošta, a.s. – pozn. M.R.) toto právo s ohľadom na zachovanie univerzálnych služieb ktoré sa majú postupným a
progresívnym spôsobom znižovať, pričom je určený časový harmonogram pre rozhodovanie o ďalšom otváraní trhu
hospodárskej súťaži na účely vytvorenia vnútorného trhu poštových služieb.28
Vývojom technológie sa začala v priestore Európskej Únie čoraz častejšie používať hybridná pošta.29Dňa 1.
apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o poštových službách, ktorá de facto určila, že hybridnú poštu môže
poskytovať len poskytovateľ univerzálnej služby, a teda v našom prípade Slovenská pošta, a.s. Proti kroku slovenskej

22 Napr. Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách), Ú. v.
EÚ L 24, 20.1. 2004, s. 1-22.
23 Pozri § 3 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaži.
24 Pozri § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaži.
25 Pozri 1. poznámku pod čiarou v zákone o ochrane hospodárskej súťaži.
26 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových
služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb Ú. v. EÚ L 15, 21.1. 1998, s. 14.
27 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na
úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva Ú. v. v EU L 52, 20.2.2008, s. 3.
28 Aj keď majú členské štáty povinnosť implementovať túto smernicu do 31.12.2012 a vytvoriť „spoločný poštový trh“, Slovenský republika
dostala spolu s ďalšími štátmi výnimku, na základe ktorej môže aj po uplynutí tohto dátumu vyhradiť poskytovanie univerzálnej služby
určitému okruhu (aj jednému poskytovateľovi) subjektov.
29 Hybridná pošta je vymedzená ako služba, ktorou sa obsah oznámení elektronicky prenáša k poskytovateľovi služby, elektronicky
spracúva a zmení na fyzickú podobu listovej zásielky (vytlačenej a vloženej do obálky) a potom sa fyzicky doručuje adresátovi.
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legislatívy podali sťažnosť konkurenti Slovenskej Pošty, a.s.. Komisia vydala rozhodnutie30podľa ktorého novelizovaný
zákon o poštových službách, všeobecné povolenie Poštového regulačného úradu z 18. júla 2008, sú v rozpore s článkom
86 ods. 1 Zmluvy o ES (teraz článok 106 ZoFEU – pozn. M.R.) v spojení s článkom 82 Zmluvy o ES (teraz článok 102
ZoFEU – pozn. M.R.) v rozsahu, v akom sa Slovenskej pošte vyhradilo dodávanie hybridných poštových zásielok. Proti
tomuto rozhodnutiu sa Slovenská republika odvolala.31
Okrem skutočností na ktoré upozornila komisia je v tomto prípade zaujímavé zaoberať sa otázkou, či
poskytovanie hybridnej služby je vôbec možné považovať za ekonomickú činnosť, s ktorou judikatúru spája posúdenie
entity ako podniku. Skutočnosť, že takúto hybridnú činnosť môžu (a podľa komisie do účinnosti napadnutého zákona
mohli) poskytovať aj súkromnoprávne subjekty zakladá domnienku, že túto činnosť nemôžeme považovať za činnosť
verejnú ani za činnosť vo všeobecnom hospodárskom záujme (ako ukázal aj náš prípad, poskytovanie hybridnej služby sa
za tzv. stratovú činnosť nepovažuje). Otázka ochrany poskytovateľov univerzálnych služieb pred voľnou hospodárskou
súťažou však v najbližších rokoch stratí na význame v dôsledku liberalizácie trhu v poštovej oblasti.32
5

ZÁVER
Problematika posúdenia verejnej osoby ako podnikateľa/podniku je stále otvorená najmä s ohľadom na ešte stálu
rôznorodosť právnych poriadkov členských štátov Európskej Únie. Pokiaľ právny poriadok USA urobil verejné osoby
imúnne voči posúdeniu verejnej osoby ako súťažiteľa, právo Európskej Únie zastáva opačná názor.
Verejná osoba môže byť považovaná za súťažiteľa za podmienky, že nevykonáva impérium a činnosť vo
všeobecnom hospodárskom záujme. Aj napriek všeobecnej snahe Európskej Únie odstrániť prekážky, ktoré bránia voľnej
hospodárskej súťaži, existuje tu niekoľko činností, ktoré svojou povahou patria do kategórie ekonomickej činnosti. Táto
činnosť je niekedy imúnna voči niektorým normám súťažného práva. Záujem Európskej Únie je však liberalizovať trh pre
všetky služby a odstrániť všetky výnimky súvisiace s obmedzovaním hospodárskej súťaže. Dôsledky takéhoto prístupu
ukáže až samotná aplikácia takýchto noriem.
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ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽNÍHO PROSTŘEDÍ VE VEŘEJNÉM ZADÁVÁNÍ
Ivo Macek
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou nedodržování soutěžního prostředí ve veřejném zadávání, především pak
při zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatelů a.dodavatelů. Klíčovým faktorem pro správnou interpretaci
veřejného zadávání je však i potřeba stanovit, zda problematika veřejného zadávání spadá do oblasti veřejného nebo
soukromého práva. V příspěvku je analyzována evropská a česká právní úprava zajištění soutěžního prostředí ve
veřejném zadávání a v závěru je pojednáno o smluvených nabídkách, tzv. bid riggingu.
Kľúčové slová: hospodářská soutěž, veřejné zadávání, veřejná zakázka, kartelové dohody, bid rigging
Abstract: The paper deals with issues of providing a competitive environment in public tenders with the intention of
contracting authority and contractor. The key element for right interpretation is to determine, whether public contracting is
include in public or private law. This article also deals with European and Czech legal regulation of providing a competitive
environment in public tenders and with questions of bid rigging.
Key words: competition, public tender, public procurement, cartel agreement, bid rigging
1

ÚVOD
Proces veřejného zadávání by se měl co nejvíce blížit postupu, který praktikují soukromé subjekty, především
pak musí být určitým způsobem zajištěno soutěžní prostředí pro všechny subjekty podílející se na uzavírání tohoto
smluvního vztahu. Pro stanovení parametrů, ze kterých bude při zajištění soutěžního prostředí vycházeno, je třeba
systematicky zařadit veřejné zadávání do soukromoprávního, příp. do veřejnoprávního odvětví práva.
Vzhledem k tomu, že následný proces kontroly zadávacího řízení vykonává v první řadě správní orgán, zařazuje
řada autorů různých více či méně odborných článků věnujících se problematice veřejného zadávání do veřejnoprávního
odvětví práva. Při určení, zda se jedná soukromoprávní či veřejnoprávní odvětví práva, je však třeba vycházet ze samé
podstaty zadávacího řízení.
Cílem tohoto příspěvku tedy bude analyzovat soutěžní prostředí v oblasti veřejného zadávání, a to jak z pohledu
objednatelů služeb, tak z pohledu dodavatelů, jejich vzájemné vztahy a především to, kterými evropskými či českými
právními předpisy, příp. soudními rozhodnutími, je tento vztah upraven.
2

VEŘEJNOPRÁVNÍ VS. SOUKOMOPRÁVNÍ ODVĚTVÍ PRÁVA
Ačkoliv je možno se často setkat s názorem, že veřejné zadávání, především pak samotná oblast veřejných
zakázek, je součástí oblasti veřejného práva, je třeba se zamyslet nad tím, z čeho tato oblast původně vychází. Např.
v učebnici teorie práva1 Viktora Knappa jsou různá právní odvětví rozdělována na právo veřejné, soukromé a tzv.
smíšené. Vzhledem k tomu, že přesné třídění jednotlivých právních odvětví není nikde stanoveno, je vhodné vycházet
z kritérií, dle kterých lze při stanovení kategorie práva vycházet. K rozlišení se nejčastěji využívá teorie zájmové, teorie
mocenské či teorie organické, příp. mocenské jak ve svém rozsudku konstatoval Nejvyšší správní soud České republiky2
(dále též „NSS“).
Podstata zájmové teorie spočívá v principu, že veřejné právo chrání zájmy veřejné, zatímco soukromé právo
zájmy soukromé, a současně veřejným zájmům se přikládá vyšší hodnota než zájmům soukromým. Vzhledem k tomu, že
z obchodního vztahu mezi veřejnoprávním a soukromoprávním subjektem nelze poznat, zda smlouva plní funkci obchodní
či veřejnoprávní, nelze tuto teorii dostatečně použít k tomu, aby mohlo být určeno, zda veřejné zadávání patří do
veřejnoprávního nebo soukromoprávního odvětví práva.
Rovněž z mocenské teorie, kde účastníci soukromoprávních vztahů mají rovné postavení, zatímco ve vztazích
veřejnoprávních se projevuje zákonem přesně vymezené nadřazené postavení nositele veřejné moci, který autoritativně
rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, nelze jednoznačně určit, zda se jedná o veřejné či
soukromé právo, neboť i zde se můžeme setkat se situací, že v rámci daných soukromoprávních vztahů má jedna strana
více práv než strana druhá a jejich formálně právní postavení - za účelem vyrovnání faktické nerovnosti - není rovné
(typicky soukromoprávní institut spotřebitelských smluv, jak konstatoval NSS ve výše uvedeném rozsudku).
Dle organické teorie jsou přiřazovány veřejnoprávní oblasti takové právní vztahy, v rámci nichž jeden z účastníků
vystupuje v tomto právním poměru z důvodu výkonu funkce veřejného svazu nebo z důvodu své příslušnosti k některému
veřejnému svazu, ovšem i tato teorie není pro určení oblasti práva příliš vhodná a jednoznačná.
Knapp, V.: Teorie práva, str. 68.
K posouzení veřejnoprávního nebo soukromoprávního charakteru se vyjádřil Nejvyšší správní soud především v rozsudku 4 As 47/2003
– 39.
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Jak vyplývá z názoru Nejvyššího správního soudu, pro určení soukromoprávní či veřejnoprávní oblasti
je nejvhodnější použít metodu právní regulace. Dle této regulace jsou vztahy v oblasti soukromého práva charakteristické
především tím, že strany si mohou svobodně smluvit to, co uznají za vhodné. V oblasti veřejného zadávání, především
však při zadávání veřejných zakázek, je typické, že zadavatel si zvolí v zadávací dokumentaci základní požadavky na
předmět plnění, příp. základní požadavky na osobu dodavatele, a dodavatel nabídku zadavatele svojí nabídkou přijme či
odmítne. Ačkoliv prostor pro vyjednávání je v těchto případech značně omezen, neznamená to, že značné množství
kogentních ustanovení určujících postup zadavatele řadí proces zadávání veřejných zakázek do veřejného práva. Rovněž
v odborné literatuře3 k veřejným zakázkám je možno se setkat s názorem, že zadavatel vstupuje podpisem smlouvy, na
základě níž je realizována veřejná zakázka, do soukromoprávního závazkového vztahu.
Tento závěr pak vyplývá i z další literatury4, kde je uvedeno, že zákon o veřejných zakázkách je v podstatě
speciální k zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“), neboť
rozšiřuje úpravu veřejných obchodních soutěží stanovenou v § 281 obchodního zákoníku.
3

ZAJIŠTENÍ SOUTEŽNÍHO PROSTŘEDÍ SE STRANY ZADAVATELE V EVROPSKÉM PRÁVU
Základní pravidla fungování hospodářské soutěže, jež zahrnují pravidla pro zajištění soutěžního prostředí ve
veřejném zadávání, vychází z předpisů Evropské unie. V hlavě VII Smlouvy o fungování Evropské unie5 jsou vymezena
společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů, přičemž kapitola I upravuje přímo
pravidla hospodářské soutěže. Články 101 a 102 Smlouvy6 vymezují pravidla pro fungování subjektů na vnitřním trhu
Evropské unie. Z článku 101 vyplývá, že s vnitřním trhem Evropské unie jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré
dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi
členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním
trhu. Pro účely tohoto příspěvku se pak jedná především o dohody, které přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo
prodejní ceny, omezují nebo kontrolují výrobu, rozdělují trhy nebo zdroje zásobování, uplatňují vůči obchodním partnerům
rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, či podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která s
předmětem těchto smluv věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí.
Podrobněji jsou evropská pravidla pro zadavatele vymezena ve směrnicích, konkrétně pak ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, a především pak ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek
na stavební práce, dodávky a služby.
Z výše uvedených předpisů Evropské unie vyplývá řada povinností, kterými jsou zadavatelé se povinni řídit při
zadávání veřejných zakázek. Vedle úvodních zásad, např. zásada volného pohybu zboží, zásada svobody usazování,
zásada svobodného poskytování služeb, jsou dále stanoveny zásady tzv. odvozené, např. zásada rovného zacházení,
zásada zákazu diskriminace, zásada vzájemného uznávání, zásada proporcionality a zásada transparentnosti.
V bodu 46) Směrnice 2004/18/ES je stanoveno, že „veřejné zakázky by měly být zadávány na základě
objektivních kritérií, která zajistí dodržení zásad transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení a zaručí, že
nabídky budou posuzovány v podmínkách účinné hospodářské soutěže. V důsledku toho je vhodné připustit použití pouze
dvou kritérií: "nejnižší ceny" a "hospodářsky nejvýhodnější nabídky". Toto ustanovení směrnice plně odkazuje na základní
pravidla hospodářské soutěže stanovená ve Smlouvě o fungování Evropského společenství, přičemž v dalších odstavcích
tohoto bodu směrnice jsou podrobně jednotlivé základní zásady specifikovány.
Specifikace zásady týkající se zajištění rovného zacházení uvádí, že „k zajištění dodržení zásady rovného
zacházení při zadávání zakázek je vhodné stanovit povinnost – danou judikaturou – zajistit nezbytnou transparentnost,
která umožní každému uchazeči, aby byl přiměřeně informován o kritériích a opatřeních, která budou použita pro určení
hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Je tedy na veřejných zadavatelích, aby uvedli kritéria pro zadání zakázky a
poměrnou váhu přikládanou každému z těchto kritérií s dostatečným předstihem, aby je hospodářské subjekty znaly při
vypracovávání svých nabídek. Veřejní zadavatelé mohou upustit od uvedení poměrné váhy kritérií pro zadání zakázky v
náležitě odůvodněných případech, pro které musí být schopni uvést důvody, pokud poměrná váha nemůže být stanovena
předem, zejména z důvodu složitosti zakázky. V těchto případech musí uvést sestupné pořadí důležitosti kritérií.“ Tato
pravidla už základním způsobem popisují postup zadavatele před zahájením zadávacího řízení. Zajištění rovného
zacházení je pak v praxi poměrně často namítáno, pokud je přistoupeno k hodnocení nabídek zadavatelem na základě
subjektivních hodnotících kritérií.
Další část bodu 46) Směrnice 2004/18/ES stanovuje základní zásady pro stanovení nejobjektivnějšího způsobu
hodnocení nabídek: „pokud se veřejní zadavatelé rozhodnou zadat zakázku podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky,
Raus, D.; Neruda, R.: Zákon o veřejných zakázkách: Komentář, str. 69.
Např. Eliáš, K. a kol.: Obchodní zákoník: Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury, str. 581.
5 Smlouva o založení Evropského společenství byla smlouvou C 306 ze dne 17. prosince 2007 (Lisabonská smlouva) přejmenována na
Smlouvu o fungování Evropské unie.
6 Z důvodu teprve nedávného začlenění Lisabonské smlouvy do právního pořádku Evropské unie je možno se v literatuře častěji setkat
spíše ve vztahu k evropské úpravě hospodářské soutěže s odkazem na čl. 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství.
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měli by nabídky posuzovat tak, aby určili, která z nich nabízí nejlepší poměr kvality a ceny. Proto by měly stanovit
hospodářská a kvalitativní kritéria, která, brána jako celek, musí umožnit určit nabídku, která je pro veřejného zadavatele
nejvýhodnější. Stanovení těchto kritérií závisí na předmětu zakázky do té míry, do jaké musí tato kritéria umožnit jak
vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí vzhledem k předmětu zakázky, jak je definován v technických
specifikacích, tak posoudit poměr kvality a ceny u každé nabídky.
Zadavatel si v podmínkách zadání může rovněž stanovit podmínky, které jsou v souladu s hospodářskou soutěží
a které zajistí účast na veřejných zakázkách i některým znevýhodněným skupinám obyvatelstva: „aby bylo zaručeno rovné
zacházení, měla by kritéria pro zadání zakázky umožnit objektivní vyhodnocení a porovnání nabídek. Jsou-li jsou tyto
podmínky splněny, mohou hospodářská a kvalitativní kritéria pro zadání zakázky, jako je splnění požadavků z hlediska
životního prostředí, veřejnému zadavateli umožnit vyhovět potřebám dotčené veřejnosti, jak jsou uvedeny ve specifikacích
zakázky. Za stejných podmínek může veřejný zadavatel použít kritéria zaměřená na splnění sociálních požadavků, které
odpovídají zejména potřebám – vymezeným ve specifikacích zakázky – zvláště znevýhodněných skupin osob, ke kterým
náležejí příjemci nebo uživatelé stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky.“ Pokud je tedy
hodnoceno transparentním způsobem, mohou zadavatele rovněž zvolit takové zadávací podmínky, aby byly
upřednostněny určité znevýhodněné skupiny ve společnosti. Tato kritéria si však může dovolit především zadavatel ve
státě, kde průběh zadávání probíhá transparentním způsobem, neboť tato kritéria jsou často zneužívána zadavateli při
jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.
4

ZAJIŠTENÍ SOUTEŽNÍHO PRÁVA ZE STRANY ZADAVATALE V ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
S nejobecnější úpravou zajištění soutěžního prostředí se setkáme již v obchodním zákoníku, kde je v § 41
uvedeno, že fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen
"soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu
a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a
nesmějí účast v soutěži zneužívat. Z daného vyplývá, že zadavatel musí všem dodavatelům transparentně stanovit takové
podmínky, aby se mohli zúčastnit zadávacího řízení. Rovněž je však zadavatel oprávněn stanovit takové podmínky, které
mu zaručí, že předmět veřejné zakázky bude vybraným uchazečem realizován v takové podobě, jak stanovily zadávací
podmínky.
Při uzavírání smluvního vztahu hledá jeden obchodní partner takový subjekt, který dle jeho kritérií nejlépe
zrealizuje předmět daného smluvního vztahu. Pokud tedy vycházíme z obchodního zákoníku, základní principy obdobné
procesu veřejného zadávání má i proces vyhlášení obchodní veřejné soutěže podle § 281 obchodního zákoníku, jak již
bylo uvedeno výše.
Podrobná pravidla, dle kterých jsou zadavatelé schopni zajistit soutěžní prostředí, jsou stanovena v zákoně č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále též „ZVZ“). Na zajištění soutěžního prostředí je
odkazováno především ve spojitosti s ustanovením § 6 ZVZ. Zde jsou uvedeny základní zásady, kterými se zadavatel za
každých okolností musí řídit.7
Rovněž v dalším zákoně, který upravuje podmínky veřejného zadávání, jsou stejné jako v ZVZ stanoveny
základní zásady postupu zadavatele. Jedná se o zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon), přičemž v řadě ustanoveních tento zákon odkazuje na komplexněji zpracovaný ZVZ.
Z české judikatury se pak zajištění soutěžního prostřední s ohledem na základní zásady nejpodrobněji věnuje
NSS v rozsudku8 ze dne 5. 6. 2008, kde NSS především k zásadě zákazu diskriminace uvádí, že „zákaz diskriminace v §
6 ZVZ zahrnuje jednak formu zjevnou, jednak formu skrytou. Za skrytou formu nepřípustné diskriminace v zadávacích
řízeních je třeba považovat i takový postup, pokud zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou
zakázku nastavením takových technických kvalifikačních předpokladů, které jsou zjevně nepřiměřené ve vztahu
k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku mohou
splnit toliko někteří z dodavatelů (potencionálních uchazečů), jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky
objektivně způsobilými. Někteří z dodavatelů totiž mají v takovém případě a priori znemožněnu účast v zadávacím řízení,
byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní. Tím se znemožňuje dosažení
cíle zákona o veřejných zakázkách, tedy zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli.“
5

ZAJIŠTENÍ SOUTEŽNÍHO PRÁVA SE STRANY DODAVATELE
Porušení soutěžního prostředí ze strany dodavatele bývá ve veřejném zadávání mezinárodně označováno jako
bid rigging. Bid riggingem, neboli tzv. smluvenou nabídkou, se rozumí kartelová dohoda mezi uchazeči o veřejnou
zakázku, kteří úmyslně nepodávají konkurenční nabídky, přičemž důsledkem je poškození zadavatele veřejné zakázky,
resp. nejsou účelně vynakládány veřejné prostředky, které slouží k financování veřejné zakázky.9 Bid rigging se vyskytuje,
7 Ustanovení § 6 ZVZ stanoví, že „zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace“.
8 Rozsudek NSS č. j. 1 Afs 20/2008 – 152 ze dne 5. 6. 2008.
9 Pokyny pro boj proti bid riggingu, především pro potřeby zadavatelů, jsou zpracovány v dokumentu OECD, který je dostupný v
elektronické podobě na internetových stránkách
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pokud se podniky, u kterých by se jinak očekávalo, že si budou vzájemně konkurovat, tajně dohodnou a zvýší ceny či
sníží kvalitu zboží nebo služeb pro kupující, kteří si přejí získat zboží nebo služby prostřednictvím výběrového řízení.
Bid rigging je tedy považován za kartelovou dohodu, přičemž zákaz kartelových dohod je upraven v již zmíněných
článcích 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pro provedení zásad uvedených ve zmíněných článcích pak bylo
v souladu s čl. 103 Smlouvy o fungování Evropské unie přijato Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o
provádění pravidel hospodářské soutěže. Ve vztahu k obsahu tohoto příspěvku jsou pak významná ustanovení věnující se
odpovědnosti za porušení pravidel stanovených tímto nařízením.
K předchozímu stojí za zmínku uvést, že v trestněprávní rovině je pak v České republice od 1. 1. 2010
odpovědnost za porušení pravidel hospodářské soutěže, především pak za účast na kartelových dohodách, stanovena v §
248 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že odnětím svobody až na
tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude potrestán, kdo v rozporu s jiným
právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o
rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž, kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných
zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo kdo v rozporu s jiným právním
předpisem upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování
s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným způsobem
závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo
úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům
nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné
výhody. Právě osoby zodpovědné za bid riggingové dohody bývají v řadě evropských států trestně stíhány a hrozí jim za
tuto formu porušení pravidel hospodářské soutěže poměrně vysoké tresty.
Různé formy bid riggingu často zahrnují opatření k rozdělení a distribuci dodatečných zisků obdržených jako
výsledek konečné smluvní ceny mezi účastníky zakázaných dohod. Jednou z takových forem je postup, kdy někteří z
členů kartelu souhlasí s tím, že nepředloží nabídku nebo předloží nabídku nastavenou tak, aby byla tzv. krycí nabídkou, a
umístila se v pořadí za dohodnutou nabídkou, která má zvítězit. Uchazeči s krycími nabídkami pak obdrží
subdodavatelské kontrakty od vítězného uchazeče s cenou vyšší, než se běžně pohybuje v konkurenčním tržním
prostředí. Odhalení a následné prokázání takových dohod je zadavatelem, příp. soutěžním úřadem, poměrně náročné.
V České republice se prozatím podařily prokázat dvě bid riggingové dohody, ačkoliv v soudním přezkumu nebylo
dosud definitivně rozhodnuto. Nejvyšší pokuta, jaká doposud byla českým soutěžním úřadem uložena, byla právě za bid
riggingové dohody v oblasti výrobců tzv. plynem izolovaného spínacího ústrojí (PISU). Dohodu se podařilo prokázat díky
leniency programu, kdy jeden z účastníků kartelu podal soutěžnímu úřadu informace ohledně předmětné bid riggingové
dohody. Sankcionováno bylo celkem 16 společností, které se kartelu účastnily. Verdikt o existenci kartelu byl potvrzen
druhostupňovým rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „ÚOHS“) v dubnu 2007, přičemž u dvou
firem byly sankce sníženy – celková výše pokut všem společnostem činí 941,881 mil. Kč.10 Případ však není prozatím
finálně ukončen, neboť rozhodnutí bylo zrušeno v červnu 2008 Krajským soudem v Brně. ÚOHS následně podal kasační
stížnost, které Nejvyšší správní soud v dubnu 2009 vyhověl. V prosinci 2009 pak Krajský soud nové řízení přerušil
a položil předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie.
Dalším příkladem tuzemských bid riggingových dohod pak bylo správní řízení ukončené v roce 2010, kdy ÚOHS
udělil pokutu za kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku pro Vojenskou ubytovací a stavební správu v
Litoměřicích. Účastníkům kartelu byla uložena pokuta v celkové výši 4,9 mil. Kč, avšak i v tomto případě není rozhodnutí
dosud definitivní.
Poměrně zajímavým případem v oblasti bid riggingu je pak rozhodnutí CE/4327-04 britského soutěžního úřadu
Office of Fair Trading z 21. 9. 2009, které bylo odvolacím soudem 22. 3. 2011 potvrzeno. Jedná se o bid rigging 103
společností v oblasti strojírenského průmyslu, přičemž rozhodnutí soutěžního úřadu bylo zpracováno na 1945 stran.
6

ZÁVĚR
Proces veřejného zadávání je postup subjektů dle řady kogentních ustanovení, přičemž toto jednání je řazeno
do intencí soukromého práva. Pouze v případě pochybností je postup zadavatelů a dodavatelů následně přezkoumáván
správním orgánem, což lze zařadit do veřejného odvětví práva. Tyto skutečnosti mají vliv na to, který právní předpis se
subsidiárně použije, pokud speciální úprava danou problematiku neřeší. Např. v případě doručování mezi zadavatelem
a dodavatelem se subjekty řídí ustanoveními pro doručování uvedenými v občanském zákoníku, zatímco v případě
doručování správnímu orgánu se subsidiárně použije správní řád.
Zajištění soutěžního prostředí ze strany zadavatele je upraveno řadou předpisů Evropské unie i řadou
tuzemských právních norem. Ačkoliv se jedná o právní oblast, které je věnována velká pozornost medií i zákonodárců,
v postupech zadavatelů je neustále možno pozorovat, že není postupováno v souladu se základními zásadami veřejného
http://www.oecd.org/dataoecd/29/44/42886665.pdf
10 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je přístupné na internetových stránkách www.compet.cz. Spisová značka
předmětného správního řízení je S222/2006 a prvostupňové rozhodnutí je ze dne 9. 2. 2007. Pokuta byla udělena za dohody uzavírané
pouze do roku 2004, neboť následně od vstupu České republiky do Evropské unie byli členové kartelu sankcionováni Evropskou komisí.
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zadávání. V dané věci je proto třeba vycházet z judikatury, neboť ta poskytuje v případě sporných otázek podrobný návod
pro postup ve veřejném zadávání.
V poslední době se rovněž rozšířil trend, kdy se soutěžní úřady zaměřují na porušení pravidel hospodářské
soutěže ze strany dodavatelů o veřejnou zakázku. V České republice má soutěžní úřad tu výhodu, že dohled nad oblastí
hospodářské soutěže i nad oblastí veřejného zadávání vykonává jedna instituce. Pro potenciální účastníky zakázaných
kartelových dohod je pak odstrašující rovněž ta skutečnost, že od 1. 1. 2010 může být toto jednání kvalifikováno i jako
trestný čin.
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UPLATŇOVANIE NÁROKOV SPOLOČNOSTI NA NÁHRADU ŠKODY VOČI
ČLENOM ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU VERITEĽMI
Jana Duračinská
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava predovšetkým na ustanovenie slovenského Obchodného zákonníka, ktoré umožňuje
veriteľovi spoločnosti uplatniť vo svojom mene a na svoj účet nárok na náhradu škody spoločnosti voči členovi
štatutárneho orgánu, ak nemôže svoju pohľadávku uspokojiť z majetku spoločnosti. Cieľom príspevku je analýza tohto
ustanovenia z hľadiska podmienok, ktoré musia byť splnené, aby mohol byť veriteľ v prípadnom súdnom spore úspešný
pri uplatnení nároku na na náhradu škody voči členovi štatutárneho orgánu. Predmetom skúmania je aj analýza, či
zákonodarca prostredníctvom tejto právnej úpravy reálne umožnil uspokojenie pohľadávky veriteľa z majetku spoločnosti,
keď v prípade vyhlásenia konkurzu dochádza k prechodu oprávnenia na uplatnenie nároku veriteľa voči členov
štatutárneho orgánu na správcu konkurznej podstaty. Snahou je načrtnúť problémy, ktoré môžu vzniknúť práve v
súvislosti s prechodom oprávnenia z veriteľa na správcu konkurznej podstaty. Český Obchodný zákonník obsahuje
ustanovenie, ktoré upravuje ručenie členov štatutárneho orgánu za záväzky spoločnosti, ktorej vznikla škoda v
dôsledku porušenia ich povinnosti. Spoločný cieľ slovenskej a českej právnej úpravy v obchodných zákonníkoch, a to
umožniť veriteľovi uplatniť si nárok voči členovi štatutárneho orgánu, si vyžiadal komparáciu predmetných ustanovení
s poukázaním na rozdielny prístup pri dosiahnutí tohto cieľa.
Kľúčové slová: člen štatutárneho orgánu, nárok veriteľa, pohľadávka, štatutárny orgán, spoločnosť, správca konkurznej
podstaty, ručenie, zodpovednosť za škodu
Abstract: This article focuses primarily on the provision of the Slovak Commercial Code that allows a creditor of
a company to stake its claim for damages against a member of the statutory body of a company in case it cannot settle its
receivable from the assets of the company. The aim of this article is to analyze this provision regarding the conditions that
must be fulfilled in order for the creditor to be successful in the legal process of staking its claim for damages against
a member of the statutory body in court. Also being a subject of this analysis is the fact, whether the legislator has through
this provision allowed for a actual collection of creditor´s receivable from the company´s asset, since in case of bankruptcy
order issuance the right to stake its claim against a member of the statutory body is in this case transferred from the
creditor to the bankruptcy trustee. The aspiration is to describe problems that may arise directly in connection with the
transfer of the claim from creditor to the bankruptcy trustee. The Czech Commercial Code contains a provision which
regulates the liability of statutory body members for the financial obligations of a company, which suffered damages
arising from the breach of statutory body members duties. The common target of Slovak and Czech legislation contained
in the respective provisions - to make it possible for the creditor to stake its claim against the statutory body member,
required a comparison of the provisions in question, pointing out the different approach to achieving the targeted objective.
Key words: member of statutory body, claim of creditor, receivable, statutory body, company, bankruptcy trustee,liability ,
liability for damage
1

ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI (ČLENA) ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Novela slovenského Obchodného zákonníka uskutočnená zákonom č. 500/2001 Z. z. priniesla nové ustanovenie
§ 135a, ktoré upravuje zodpovednosť konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným pri výkone svojej pôsobnosti.
V prípade právnej úpravy akciovej spoločnosti novela zmenila a doplnila ustanovenie § 194 týkajúce sa zodpovednosti
členov predstavenstva pri výkone svojej pôsobnosti a v prípade právnej úpravy družstva bolo novelou zavedené nové
ustanovenie § 243a, ktoré upravuje zodpovednosť členov predstavenstva družstva pri vykonávaní svojej pôsobnosti.
Porovnaním ustanovení § 135a, § 194 a § 243a Obchodného zákonníka zistíme z väčšej miery totožnosť ustanovení
upravujúcich povinnosti konateľov, členov predstavenstva akciovej spoločnosti ako aj členov predstavenstva družstva pri
výkone ich pôsobnosti. Zhodne konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, členovia predstavenstva akciovej
spoločnosti a aj členovia predstavenstva družstva (ďalej aj „členovia štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán“)
zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili spoločnosti tým, že porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, ktoré im
vyplývajú zo zákona, spoločenskej zmluvy, stanov alebo zmluvy o výkone funkcie. V súlade s § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka sa na vznik zodpovednosti vyžaduje splnenie kumulatívne troch základných predpokladov:
1. vznik škody,
2. porušenie povinnosti,
3. príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody.1
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Pri určovaní predpokladov vzniku nároku na náhradu škody sa v obchodnom práve neprihliada na zavinenie.
Zodpovednosť členov štatutárneho orgánu je z tohto hľadiska objektívna.2
Dôkazné bremeno o vzniku škody a príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a vznikom škody zaťažuje
toho, kto si voči členovi štatutárneho orgánu uplatňuje nárok na náhradu škody. Nemusí sa však preukazovať porušenie
povinnosti člena štatutárneho orgánu. V spore o náhradu škody bude na členovi štatutárneho orgánu, aby preukázal, že
neporušil svoju povinnosť konať s odbornou starostlivosťou a, že v dobrej viere konal v záujme spoločnosti3. Ďalším
liberačným dôvodom na strane člena štatutárneho orgánu je konanie v súlade s uznesením valného zhromaždenia, ktoré
nebolo v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Členov štatutárneho orgánu nezbavuje
zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.4 Členovia štatutárneho orgánu sú za škodu spoločnosti zodpovední
spoločne a nerozdielne, t.j. solidárne.
2

UPLATŇOVANIE NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY VOČI ČLENOM ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU
Nároky na náhradu škody voči členom štatutárneho orgánu môže uplatňovať:
spoločnosť,
spoločníci alebo dozorná rada v mene spoločnosti,
veriteľ spoločnosti.

2.1

Uplatňovanie nárokov veriteľmi voči členom štatutárneho orgánu
Cieľom tohto príspevku je skúmanie a zhodnotenie možností veriteľov spoločnosti uplatniť nároky na náhradu
škody voči členom štatutárneho orgánu. Na účel zjednodušenia vyhodnotenia ustanovení, na základe ktorých sa
uplatňuje takýto nárok veriteľa v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva (ďalej len
„spoločnosť“), môžeme uviesť, že u všetkých spoločností ide o zhodnú úpravu, podľa ktorej nároky spoločnosti na
náhradu škody voči členom štatutárneho orgánu môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak
nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Nároky veriteľov spoločnosti nezanikajú, ak sa spoločnosť
vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený
konkurz, nároky veriteľov spoločnosti voči členom štatutárneho orgánu uplatňuje správca konkurznej podstaty.
Podľa uvedenej právnej úpravy sú veritelia spoločnosti aktívne legitimovaní na podanie žaloby, aj keď im žiadna
škoda konaním či nekonaním členov štatutárneho orgánu nevznikla a majú pohľadávku voči spoločnosti, ktorú nemôžu
uspokojiť z majetku spoločnosti. Veritelia si tak uplatňujú nároky na náhradu škody, ktorá vznikla niekomu inému, a to
spoločnosti.5 Nárok veritelia uplatňujú vo svojom mene a na vlastný účet. Podmienkami uplatnenia nároku veriteľa je:
1. existencia pohľadávky veriteľa voči spoločnosti,
2. nemožnosť uspokojenia uvedenej pohľadávky z majetku spoločnosti,
3. splnenie základných predpokladov na vznik zodpovednosti štatutárneho orgánu za výkon svojej pôsobnosti voči
spoločnosti (viď. predpoklady pre vznik zodpovednosti).
Veriteľa bude v konaní o nároku na náhradu škody zaťažovať rozsiahle dôkazné bremeno. Veriteľ bude musieť
preukazovať existenciu svojej pohľadávky voči spoločnosti a skutočnosť, že túto pohľadávku nemôže uspokojiť z majetku
spoločnosti. Dôvodom nemožnosti uspokojenia pohľadávky veriteľa nemusí byť, aby spoločnosť bola v konkurze alebo
reštrukturalizácii, ale môže ísť napr. aj o neúspešné uspokojenie pohľadávky veriteľa v exekučnom konaní pre nedostatok
majetku.6
Zákon používa len formuláciu „nemožnosť uspokojenia pohľadávky z majetku spoločnosti“. V komentovanej
odbornej literatúre sa uvádza požiadavka, aby bola nemožnosť uspokojenia pohľadávky posudzovaná objektívne.7 Na
druhej strane daktorí autori požadujú dokonca preukazovanie nedostatku majetku spoločnosti.8 Z uvedenej formulácie
podľa môjho názoru taká požiadavka zákonodarcu nevyplýva. Uvedená formulácia pripúšťa nemožnosť uspokojenia

2 Objektívna zodpovednosť je zodpovednosťou za protiprávny stav, ktorý nastáva bez ohľadu na zavinenie. „Objektívna zodpovednosť je
zodpovednosťou za výsledok, ktorý môže nastať aj vtedy, keď zodpovedný subjekt ani nevie, resp. nemusí vedieť o vzniku škody, stačí
určitý protiprávny stav, ktorý nastane nezávisle od vôle alebo konania zodpovedného subjektu. Označujeme ju aj ako „zodpovednosť za
náhodu“ alebo „zodpovednosť za riziko“. Objektívnej zodpovednosti sa možno zbaviť (liberovať exonerovať) z určitých zákonom presne
ustanovených dôvodov.“ (LAZAR J. a kolektív.: ZÁKLADY OBČIANSKEHO HMOTNÉHO PRÁVA. 262 s.)
3 Porovnaj § 194 ods. 5 prvá veta a 243a Obchodného zákonníka, ktoré na rozdiel od § 135a ods. 3 prvá veta požadujú, aby konanie
v dobrej viere člena predstavenstva akciovej spoločnosti a člena družstva bolo nielen v záujme spoločnosti (ako je to v prípade konania
konateľa), ale aby bolo aj v záujme všetkých jej akcionárov, resp. všetkých členov družstva.
4 Podľa § 139 ods. 4 Obchodného zákonníka sa ustanovenia § 135a upravujúcich zodpovednosť konateľa pri výkone svojej pôsobnosti
použijú primerane aj na členov dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, obdobným zákonným odkazom na § 243a
Obchodného zákonníka sa posudzuje zodpovednosť členov kontrolnej komisie družstva; v prípade dozornej rady akciovej spoločnosti
takýto zákonný odkaz absentuje a dozorná rada akciovej spoločnosti nezodpovedá za škodu primeraným použitím ustanovení § 194
Obchodného zákonníka upravujúcich zodpovednosť členov predstavenstva.
5 Kolektív autorov. Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. s. 121.
6 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, s. 585.
7 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, s. 244, ISBN 978-80-7400-314-1.
8 V časti 4. Diel 5. Kapitola 2, str. 2 v PAULIČKOVÁ, A. a kol.: Konateľ s.r.o. v praxi.
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pohľadávky veriteľa z majetku spoločnosti vo vzťahu k tomuto veriteľovi, ktorý nárok uplatňuje. Z takejto formulácie sa dá
považovať za dostatočne preukázanú nemožnosť uspokojenia veriteľovej pohľadávky z majetku spoločnosti, ak by
preukázal, že spoločnosť bezdôvodne odmietla zo svojho majetku uhrádzať svoje finančné záväzky. Len takéto
bezdôvodné odmietnutie, a tým znemožnenie uspokojenia pohľadávky veriteľa z majetku spoločnosti, môže za určitých
skutkových okolností viesť k vzniku zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spoločnosti.
Veriteľ bude musieť v konaní o nároku na náhradu škody voči členom štatutárneho orgánu preukazovať splnenie
všetkých predpokladov pre vznik nároku na náhradu škody zo strany spoločnosti, a to preukázanie vzniku škody
a príčinnej súvislosti medzi vznikom škody a porušením povinnosti štatutárneho orgánu pri výkone funkcie (porušenie
povinnosti štatutárneho orgánu ako už bolo uvedené sa predpokladá; je na štatutárnom orgáne, aby preukázal existenciu
liberačných dôvodov). Vzhľadom na skutočnosť, že veriteľ ako tretia osoba nemá prístup k údajom spoločnosti, je viac
ako pravdepodobné, že v čase podania žaloby pôjde do rizika, či sa vôbec podmienky pre vznik zodpovednosti za škodu
na strane štatutárneho orgánu v samotnom súdnom konaní preukážu a do neistoty ohľadom výsledku sporu.
Podanie žaloby veriteľa je obmedzené kvantitatívne do výšky pohľadávky s príslušenstvom veriteľa voči
spoločnosti.9 Ak štatutárny orgán uhradil škodu spoločnosti, či už dobrovoľne, alebo nútene na základe súdneho
rozhodnutia, nemá veriteľ právo na náhradu škody.10 Nárok veriteľa však nezaniká, ak sa spoločnosť vzdala nárokov na
náhradu škody alebo ak uzatvorila so štatutárnym orgánom dohodu o urovnaní.
Takouto zákonnou konštrukciou zákon rozšíril zodpovednosť členov štatutárneho orgánu v tom smere, že do
výšky spôsobenej škody spoločnosti zodpovedajú celým svojím majetkom aj za záväzky spoločnosti, ktoré nemohli byť
uspokojené z jej majetku voči veriteľom.11
Ako som uviedla, pre úspešnosť uplatnenia nároku zo strany veriteľa z majetku spoločnosti nie je rozhodujúce, či
je alebo nie je vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia, alebo či spoločnosť spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu
alebo reštrukturalizácie. Spoločnosť sa môže nachádzať aj v situácii, keď spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu
a vznikla povinnosť spoločnosti ako dlžníkovi v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZoKR“) podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, ale štatutárny orgán spoločnosti si nesplnil
povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. V tejto súvislosti sa môže vynoriť otázka kolízie na strane veriteľa, či
si má uplatniť nárok na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu podľa ustanovení Obchodného zákonníka alebo podľa
ustanovení § 11 ods. 4 ZoKR. Pre posúdenie tejto kolízie je predovšetkým rozhodujúce, z porušenia akej povinnosti
štatutárneho orgánu vznikla škoda a komu bola škoda spôsobená. Pre uplatnenie nároku veriteľa podľa ustanovení
Obchodného zákonníka je podmienkou vznik škody na strane spoločnosti v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti
štatutárneho orgánu. Pre uplatnenie nároku veriteľa podľa ustanovení ZoKR je podmienkou vznik škody na strane
veriteľa v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.12
Otázku kolízie uplatnenia nárokov na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu podľa ustanovení českého
Obchodného zákonníka a podľa ustanovení českého insolvenčného zákona (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku
a spôsoboch jeho riešenia) riešil aj Najvyšší súd Českej republiky v svojom rozhodnutí 29 Cdo 4824/2007.13 Najvyšší súd
ČR v odôvodení rozhodnutia opakovane potvrdil, že zákonné ručenie člena štatutárneho orgánu14 za záväzky spoločnosti
na základe § 196 ods. 6 českého Obchodného zákonníka nemôže vzniknúť, pokiaľ neboli preukázané predpoklady jeho
zodpovednosti za škodu spôsobenú spoločnosti. V súlade so záverom Najvyššieho súdu ČR možno zovšeobecniť, že
ustanovenie § 196 ods. 6 českého Obchodného zákonníka neslúži ako právny prostriedok na dosiahnutie náhrady škody,
ktorá vznikne veriteľovi v čase, keď už mala byť splnená povinnosť člena štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok spoločnosti. Na uvedený účel slúži iný právny inštitút, a to zodpovednosť člena štatutárneho orgánu
veriteľom za škodu spôsobenú porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, s. 419.
PAULIČKOVÁ, A. a kol.: Konateľ s.r.o. v praxi.
11 TAMTIEŽ.
12 V súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoKR je ďalšou podmienkou pre úspešnosť nároku veriteľa na náhradu škody, okrem podmienok
uvedených v príspevku, aj samotné skončenie konkurzného konania určeným spôsobom. Skončenie konkurzného konania je významné
z hľadiska určenia výšky škody, pretože ZoKR predpokladá, že výška škody, ktorá veriteľom vznikne, je suma ich pohľadávok, ktoré
zostali po zrušení konkurzu alebo zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku neuspokojené, ibaže sa preukáže iná výška
škody. Rozdiel oproti nároku veriteľa na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka je aj v plynutí premlčacej lehoty. Nárok na náhradu
škody podľa § 11 ods. 4 ZoKR sa premlčí jeden rok od skončenia konkurzného konania určeným spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že
najjednoduchší spôsob ako sa vyhnúť uvedenej zodpovednosti zo strany štatutárneho orgánu voči veriteľom spoločnosti je nepodať
návrh na vyhlásenie konkurzu vôbec, a to vtedy, keď v čase vzniku povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu nemá veriteľ
právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu alebo uznanie dlhu spoločnosti s overeným podpisom. Veriteľ v prípade iniciovania
sporu v čase, keď už je úpadok spoločnosti zrejmý, si len zbytočne zvyšuje svoju pohľadávku o trovy konania, pričom jej uspokojenie je
nereálne. Takéto „vyhýbanie sa“ zodpovednosti štatutárneho orgánu je charakteristické najmä v prípadoch „rýchlych úpadkov“
cestovných kancelárii.
13 Prístupné na http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/2D6A2CED802EDDA4C12576C50058FF
10?openDocument.
14 Právna úprava v § 196 ods. 6 českého Obchodného zákonníka upravuje na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, v prípade
zodpovednosti štatutárneho orgánu, inštitút ručenia štatutárneho orgánu za záväzky spoločnosti.
9
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2.2
Uplatnenie nárokov spoločnosti na náhradu škody voči členom štatutárneho orgánu veriteľmi v prípade
vyhlásenia konkurzu
Slovenská právna úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obsahuje ustanovenie, podľa ktorého
v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči štatutárnemu orgánu
správca konkurznej podstaty.
V súvislosti s týmto špecifickým prechodom práv ex lege15 na uplatňovanie nároku z veriteľa na správcu
konkurznej podstaty sa vynára viacero otázok. V prípade, ak už bolo začaté súdne konanie na návrh veriteľa voči
štatutárnemu orgánu vyvstáva otázka procesného nástupníctva správcu konkurznej podstaty na strane veriteľa ako
navrhovateľa. Bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo v čase vyhlásenia konkurzu iniciované takéto súdne konanie zo
strany veriteľa, ostáva otvorená otázka postavenia správcu konkurznej podstaty ako zástupcu veriteľa, ako aj otázka
právneho režimu takto vzniknutého vzťahu medzi veriteľom a správcom konkurznej podstaty, ako aj otázka, ako má
správca konkurznej podstaty v prípade úspechu v spore naložiť s pohľadávkou vymoženou od štatutárneho orgánu alebo
naopak, na koho účet pôjde prípadný neúspech v takomto konaní (napr. trovy konania).
Postavenie správcu konkurznej podstaty upravuje ZoKR. Správca má v konkurznom konaní osobitné procesné
postavenie, pretože nie je účastníkom konania. Správca koná v mene úpadcu a na jeho účet a správca vstupuje namiesto
úpadcu do procesných vzťahov. V prerušených súdnych konaniach, ktoré sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu
patriacemu úpadcovi a v ktorých sa pokračuje na návrh správcu, sa správca stáva účastníkom konania namiesto
úpadcu.16
Súdne konanie na návrh veriteľa, v ktorom uplatňuje nárok na náhradu škody spoločnosti vo svojom mene a na
svoj účet, nie je konaním, ktoré sa týka majetku podliehajúcemu konkurzu, ale je konanie, ktoré sa týka majetku
štatutárneho orgánu. V konaní o uplatnení nároku veriteľa nie je úpadca (spoločnosť) účastníkom takéhoto konania.
Štatutárny orgán bude v prípade úspechu veriteľa v konaní povinný uhradiť veriteľovi sumu jeho pohľadávky zo
svojho majetku. Vzťah medzi veriteľom a štatutárnym orgánom je síce podmienený vznikom škody spoločnosti, ale
veriteľ vystupuje v konaní v svojom mene, na svoj účet s cieľom uspokojiť svoju pohľadávku (to je hlavná motivácia
veriteľa) priamo z majetku štatutárneho orgánu (v podstate je to už posledná možnosť na strane veriteľa, ako dosiahnuť
prípadné plné uspokojenie svojej pohľadávky).
O majetok podliehajúci konkurzu by išlo, keď by bol zákonný prechod naformulovaný nie ako prechod nároku
veriteľa, ale ako prechod nároku spoločnosti na náhradu škody na správcu konkurznej podstaty. Obchodný zákonník však
vyslovene spája prechod nároku veriteľa, a nie nároku spoločnosti na náhradu škody, na správcu konkurznej podstaty.
Zákonným prechodom na uplatnenie nároku z veriteľa na správcu konkurznej podstaty stráca veriteľ zákonné oprávnenie
na uplatňovanie svojho nároku, a tým aj aktívnu legitimáciu v spore.
Ak bolo úmyslom zákonodarcu ustanovením o prechode nároku z veriteľa na správcu konkurznej podstaty
zabezpečiť procesné nástupníctvo správcu konkurznej podstaty po veriteľovi spoločnosti, nemá podľa môjho názoru
takéto nástupníctvo oporu v charaktere postavenia správcu konkurznej podstaty podľa ZoKR (ako už bolo uvedené podľa
Obchodného zákonníka nevstupuje do konania namiesto úpadcu, ani sa nejedná o konanie týkajúce sa majetku úpadcu).
V prípade, ak by aj boli splnené podmienky na uplatnenie si nároku veriteľa voči štatutárnemu orgánu, ale veriteľ
by si takúto svoju pohľadávku voči štatutárnemu orgánu do vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti neuplatnil, stráca
veriteľ takúto možnosť zo zákona. V zmysle ZoKR nie je správca konkurznej podstaty zástupcom veriteľov. V procese
konkurzu majú veritelia nadradené postavenie nad správcom, pretože prostredníctvom svojich orgánov alebo priamo sú
oprávnení určovať správcovi záväzné pokyny pri správe a speňažovaní majetku úpadcu. Nadradené postavenie veriteľov
sa prejavuje aj v možnosti veriteľov rozhodnúť o výmene správcu.17
Obchodný zákonník v rozpore s uvedeným postavením správcu konkurznej podstaty vo vzťahu k veriteľom stavia
správcu konkurznej podstaty do pozície „zástupcu“ veriteľa v konaní o náhradu škody voči spoločnosti. Obchodný
zákonník vyslovene uvádza, že v prípade vyhlásenia konkurzu uplatňuje nároky veriteľov správca konkurznej podstaty.
Nakoľko ZoKR takýto vzťah medzi veriteľom a správcom konkurznej podstaty neupravuje, vzniká otázka právneho režimu,
ktorý medzi veriteľom a správcom konkurznej podstaty vznikne. ZoKR síce ráta s „nadradenosťou“ veriteľov voči
správcovi konkurznej podstaty, avšak len pre účely konkurzného konania a vo vzťahu k plneniu si povinností správcu
konkurznej podstaty v priebehu konkurzu a speňažovania majetku úpadcu. Vychádzajúc z toho, že v konaní uplatňoval
veriteľ nárok vo svojom mene a na svoj účet a správca konkurznej podstaty pokračuje po vyhlásení konkurzu
v uplatňovaní nároku veriteľa, je nemožné subsumovať tento vzťah medzi veriteľom a správcom konkurznej podstaty pod
režim ZoKR, keďže tento zákon s takýmto vzťahom podľa Obchodného zákonníka ani nepočíta. Vzhľadom na postavenie
veriteľa v konaní (vo svojom mene a na svoj účet) by mal správca pre zachovanie uvedeného postavenia veriteľa
vystupovať v konaní v mene veriteľa a na jeho účet. Z pohľadu hmotného práva sa potom konanie správcu javí ako
konanie mandatára, pokiaľ ide o uspokojenie pohľadávky veriteľa. Súčasná zákonná formulácia uplatňovania nároku
veriteľa v prípade vyhlásenia konkurzu správcom konkurznej podstaty podľa môjho názoru navádza na to, že správca
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, s. 726.
ĎURICA, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, s. 247.
17 ĎURICA, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, s. 247.
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konkurznej podstaty by mal ako mandatár po skončení takéhoto sporu vydať kladný výsledok veriteľovi, prípadne opačne
negatívny výsledok takéhoto sporu by mal ísť taktiež na účet veriteľa. Takéto subsumovanie vzťahu veriteľ – správca
konkurznej podstaty pod mandátnu zmluvu by zároveň dávalo veriteľovi možnosť „kontroly“ nad činnosťou správcu,
pretože inak mu takáto „kontrola“ resp. zodpovednosť správcu konkurznej podstaty za jeho úkony v takomto konaní zo
ZoKR nevyplýva.
Dá sa predpokladať, že cieľom zákonodarcu bolo, aby kladný výsledok takéhoto sporu sa dostal do konkurznej
podstaty, aj keď nejde o konanie týkajúce sa majetku spoločnosti (úpadcu) podľa ustanovení ZoKR, ale majetku
štatutárneho orgánu z titulu jeho zodpovednosti. Je to len predpoklad, pretože dôvodová správa k novele č. 500/2001 Z. z.
neposkytuje k tomuto ustanoveniu žiadne vysvetlenie. Pravdepodobne sa zákonodarca snažil vylúčiť situáciu, keď by si
zároveň správca konkurznej podstaty v konaní podľa § 47 ods. 3 ZoKR uplatňoval za úpadcu (spoločnosť) nárok zo
zodpovednosti voči členovi štatutárneho orgánu úpadcu (spoločnosti) a zároveň by si veriteľ v svojom mene a na svoj
účet uplatňoval v inom konaní voči členovi štatutárneho orgánu úpadcu (spoločnosti) nárok na náhradu škody vo výške
svojej pohľadávky.
Takáto snaha zákonodarcu však neguje význam úpravy možnosti veriteľa domáhať sa voči členovi štatutárneho
orgánu náhrady škody vo výške svojej pohľadávky. Je viac ako pravdepodobné, že ak nemôže veriteľ uspokojiť svoju
pohľadávku z majetku spoločnosti, bude už len otázkou času, keď nastane niektorý z predpokladov pre vznik úpadku
spoločnosti. Ak si veriteľ zváži ťarchu dôkazného bremena a náklady takéhoto súdneho konania a skutočnosť, že
vyhlásením konkurzu stratí svoju aktívnu legitimáciu v takomto spore, nie je na strane veriteľa záujem na podanie návrhu
voči štatutárnemu orgánu. Boli by to na strane veriteľa „vyhodené“ peniaze z hľadiska nevymožiteľnosti jeho práva.
3

POROVNANIE SLOVENSKEJ A ČESKEJ ÚPRAVY UPLATŇOVANIA NÁROKU VERITEĽOM
Český zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „český OBCHZ“ alebo „OBCHZ“) obsahuje možnosť
tretej osoby domáhať sa nároku voči členom predstavenstva akciovej spoločnosti v ustanovení § 194 ods. 6. V prípade
konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným je možnosť uplatnenia takéhoto nároku upravená odkazom v § 135 ods. 2
OBCHZ na úpravu § 194 ods. 6 OBCHZ, rovnako je táto úprava riešená pri predstavenstve družstva cez odkaz
ustanovenia § 243 ods. 8 OBCHZ na úpravu § 194 ods. 6 OBCHZ.
Česká právna úprava na rozdiel od slovenskej právnej úpravy zakotvuje nepriamu zodpovednosť štatutárneho
orgánu ako ručenie za záväzky spoločnosti.18
Predpokladmi vzniku ručenia sú:
- vznik škody spoločnosti v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti štatutárneho orgánu,
- škodu štatutárny orgán neuhradil,
- nemožnosť veriteľa dosiahnuť uspokojenie pohľadávky z majetku spoločnosti z dôvodu jej platobnej neschopnosti
alebo z dôvodu, že zastavila platby.
Rozsah ručenia je obmedzený rozsahom povinnosti štatutárneho orgánu na náhradu škody.
Tak ako aj podľa slovenskej právnej úpravy je aj podľa českej úpravy nevyhnutné preukázať naplnenie
predpokladov pre zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti. Bez preukázania týchto
predpokladov nemôže na základe § 194 ods. 6 OBCHZ ručenie vzniknúť.19
Český OBCHZ na rozdiel od slovenskej právnej úpravy obsahuje určité zmiernenie zodpovednosti štatutárnych
orgánov v § 66c úpravou ručenia za splnenie povinnosti k náhrade škody. Ručí ten, kto pomocou svojho vplyvu
v spoločnosti úmyselne ovplyvní osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, konať tak, že spôsobí škodu
spoločnosti alebo jej spoločníkom, pričom škoda vznikne v súvislosti s takýmto konaním. Vždy musí ísť o vplyv
v spoločnosti, nie o vplyv na osoby, ktoré konali na škodu spoločnosti, nezávislý na vplyvu v spoločnosti.20
Česká právna úprava neobsahuje rozporované ustanovenie o prechode nárokov veriteľov spoločnosti na správcu
konkurznej podstaty v prípade vyhlásenia konkurzu. Naopak priamo obsahuje predpoklad pre uplatnenie nárokov veriteľov
z titulu ručenia štatutárneho orgánu , a to jeden z dôvodov pre vyhlásenie konkurzu, ktorým je platobná neschopnosť.
Na základe porovnania slovenskej a českej úpravy môžeme dospieť k záveru, že slovenský zákonodarca mal
záujem naformulovať priamu zodpovednosť štatutárneho orgánu voči veriteľom, v prípade porušenia povinnosti
štatutárneho orgánu a vzniku škody spoločnosti. V takom prípade potom časť slovenského ustanovenia, ktoré upravuje
postúpenie práva veriteľa na uplatnenie nárokov na správcu konkurznej podstaty pôsobí vzhľadom na argumenty
uvedené v tomto príspevku zmätočne a pôvodná snaha o úpravu priamej zodpovednosti štatutárneho orgánu stráca svoj
význam.

RADA I. a kol.: Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s., s. 192.
Vyplýva to z rozhodnutí NS ČR napr. zo dňa 30.07.2008, sp. zn. 32 Cdo 683/2008, zo dňa 22.01.2009, sp.zn. 23 Cdo 4194/2008, zo
dňa 20.10.2009, sp. zn. 29 Cdo 4824/2007).
20 ŠTENGLOVÁ I. a kol.: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Komentár. s. 276.
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PRÁVNA REFLEXIA ROKU 2010 V EUROZÓNE
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Abstrakt: V roku 2010 sa udialo niekoľko významných udalostí, ktoré budú mať do budúcnosti zásadný vplyv na
fungovanie eurozóny, resp. jej samotnú existenciu. Bez preháňania je možné uvedenému roku dať prívlastky rok
Lisabonskej zmluvy, rok dlhových kríz a napokon rok eurovalu. Popri uvedených významných udalostiach, ktorým bol aj
v odbornej literatúre venovaný značný priestor však priebežne dochádza k zmene pomeru síl medzi Komisiou a Radou vo
vzťahu k vynucovaniu rozpočtovej zodpovednosti členských štátov eurozóny. Príspevok sa zaoberá analýzou vývoja
a kulminácie dlhovej krízy v Grécku a ponúka prognózu vývoja právnych procesov v eurozóne do budúcnosti.
Kľúčové slová: eurozóna, rozpočtová zodpovednosť, stabilita, Komisia, procedúra nadmerného deficitu, dlhová kríza
Abstract: Several important events occurred during the year 2010 which shall have critical influence on the future
functioning or even the very existence of euro area. Without exaggeration, the year 2010 was the year of the Lisbon treaty,
year of sovereign debt crises and year of rescue packages for governments in risk of default. Along these events, to which
a sufficient attention has been paid in scholar literature a slow but stable shift in balance of power between Commission
and Council in respect to enforcement of fiscal discipline of euro area Member States is progressing. The paper provides
an analysis of the Greek sovereign debt crisis and offers a forecast of future development of mutual relations of
Commission, Council and Member States in the euro area.
Key words: euro area, fiscal discipline, stability, Commission, excessive deficit procedure, sovereign debt crisis
1

ÚVOD
Vývoj v eurozóne v roku 2010 je možné hodnotiť rôzne, no najčastejšie bolo vo všetkých verejných vyjadreniach
skloňované slovo „výzva“. Z ekonomického hľadiska išlo o rok, keď sa do Európy v plnom rozsahu preniesla hospodárska
recesia spôsobená hypotekárnou krízou v Spojených štátoch Amerických. Už v roku 2009 došlo k výraznému prepadu
ekonomickej aktivity vo všetkých krajinách EÚ vrátane Slovenskej republiky a napriek tomu, že ku koncu roka už bolo
možné zaznamenať mierne hospodárske oživenie, hodnoty HDP ešte stále nedosahovali úrovne pred vypuknutím recesie.
Pokles HDP mal nevyhnutný dopad na daňové príjmy všetkých dotknutých štátov a vzhľadom k relatívne veľkej
nepružnosti verejných výdavkov viedla hospodárska recesia až k dlhovej kríze. V nasledujúcom texte bude venovaný
priestor jednak zakotveniu vyššie uvedených tvrdení v kvantitatívnych makroekonomických údajoch, ale najmä bude
venovaný priestor právnym dôsledkov dlhových kríz členských štátov eurozóny. Tie mali paradoxne väčší vplyv na
zrýchlenie politickej integrácie Európskej únie ako prijatie „zlomovej“ Lisabonskej zmluvy. Ako bude ďalej preukázané
v texte, Európska Komisia získala v priebehu roka 2010 významný dosah na rozpočtové hospodárenie členských štátov
eurozóny, čo na jednej strane môže predstavovať výrazný zásah do suverenity národných štátov, na strane druhej môže
ísť o jeden z významných nástrojov, ktorý prispeje k zlepšeniu vynucovania rozpočtovej disciplíny v členských štátoch
eurozóny. Ako príklad je v nasledujúcom texte použité Grécko, kde sa problémy s udržateľnosťou verejného dlhu prejavili
a stále prejavujú najvypuklejšie.
2

VÝVOJ HOSPODÁRSKEJ SITUÁCIE V „KRÍZOVÝCH“ ROKOCH
Pri pohľade na vývoj nominálnych hodnôt HDP je možné vidieť zreteľné spomalenie v roku 2008, následne
prepad v roku 2009 a len pozvoľné oživenie v roku 2010. Hodnoty medziročných zmien objemu HDP je možné vidieť
v nasledujúcej tabuľke. Hodnoty za roky 2011 a 2012 predstavujú prognózu Eurostatu.

GEO/ROK
EU 27
Eurozóna 16
Grécko
Slovensko

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,0
1,2
1,3
2,5
2,0
3,2
3,0
0,5 -4,2
1,8
1,8
1,9
1,9
0,9
0,8
2,2
1,7
3,1
2,8
0,4 -4,1
1,8
1,6
1,8
4,2
3,4
5,9
4,4
2,3
5,2
4,3
1,0 -2,0 -4,5 -3,5
1,1
3,5
4,6
4,8
5,1
6,7
8,5 10,5
5,8 -4,8
4,0
3,5
4,4

Tabuľka 1: Medziročný rast HDP (%) Eurostat
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Pri porovnaní nominálnych hodnôt HDP v stálych cenách roku 2000 sa ukazuje, že na konci roku 2010
predstavoval objem vyprodukovaného HDP v uvedených regionálnych celkoch 97,6 % predkrízovej úrovne v priemere EU
27 a v Grécku dokonca 93,6 %.
Zaujímavým je v tomto kontexte aj ukazovateľ porovnávajúci pomer výdavkov verejných rozpočtov
k vyprodukovanému HDP v danom roku.
GEO/ROK
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EU 27
46,2
46,6
47,2
46,8
46,8
46,3
45,6
46,9
50,8
50,3
Eurozóna 16
47,2
47,6
48,0
47,5
47,3
46,7
46,0
47,0
50,9
50,4
Grécko
45,3
45,1
44,7
45,5
44,0
45,2
46,6
49,7
52,9
49,5
Slovensko
44,5
45,1
40,1
37,7
38,0
36,6
34,3
35,0
41,5
41,0
Tabuľka 2: Pomer výdavkov verejných rozpočtov k vyprodukovanému HDP (%) Eurostat
Vývoj v krízových rokoch poukazuje na relatívnu nepružnosť verejných výdavkov v krátkom období, ktoré
zaznamenali v krízovom období nielen nominálny nárast ale vzrástol aj ich podiel na vyprodukovanom HDP. V Grécku
navyše v porovnaní so Slovenskou republikou takmer 50 % celého vyprodukovaného HDP prechádza verejnými
rozpočtami.
Pri medziročnom poklese HDP prirodzene dochádza aj k poklesu daňových príjmov a navyše je potrebné zobrať
do úvahy skutočnosť, že jednak sa vývoj hospodárstva prejavuje vo výške daňových príjmov okamžite resp. s krátkym
oneskorením v dĺžke jedného mesiaca, či štvrť roku, čo vyplýva z nastavenia frekvencie podávania daňových výkazov
a platenia dane z pridanej hodnoty a zároveň aj s oneskorením pol roka až rok pri platení daní z príjmov.
V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť vývoj daňových príjmov vo vybraných regionálnych celkoch.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
GEO/ROK
EU 27
1,56%
0,80%
4,74%
5,81%
8,14%
6,51%
-1,12%
Eurozóna 16
1,62%
2,26%
3,48%
4,86%
7,87%
6,54%
-0,18%
Grécko
4,26%
1,58%
6,16%
8,04%
8,52%
8,54%
2,69%
Slovensko
7,85%
17,52%
11,11%
14,86%
8,66%
23,72%
15,21%
Tabuľka 3: Medziročná zmena objemu daňových príjmov (%) Eurostat

2009
-9,91%
-6,77%
-4,46%
-8,52%

Z uvedeného vývoja je zrejmé, že v prípade výraznejších cyklických výkyvov hrozí prudký nárast deficitov
verejných rozpočtov a teda aj k akumulácii hrubého dlhu. V tomto kontexte je možné teoretickú hranicu pomeru hrubého
dlhu k HDP v sume 60 % tak, ako ju stanovuje čl. 1 protokolu č. 12 k Zmluve o fungovaní EÚ považovať za relatívne
konzervatívnu, nakoľko Grécko dokázalo relatívne dobre hospodáriť s hrubým dlhom presahujúcim 100 % HDP.
V nasledujúcom texte bude však nutné poukázať na skutočnosti, ktoré „majú na svedomí“ prudký nárast rizikových
prirážok na grécke dlhopisy.
3
PRÁVNA ÚPRAVA VYNUCOVANIA ROZPOČTOVEJ ZODPOVEDNOSTI V EÚ A JEJ VPLYV NA
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EUROZÓNY
Vo vzťahu k schopnosti reálne vynútiť rozpočtovú zodpovednosť je nutné konštatovať, že úprava procedúry
nadmerného deficitu v čl. 126 Zmluvy o fungovaní EÚ a Pakt stability a rastu majú prinajlepšom sporný dopad na
rozpočtové hospodárenie členských štátov eurozóny.
Vzhľadom ku skutočnosti, že konfliktom medzi Európskou komisiou ako technokratickým orgánom zodpovedným
za dohliadanie nad dodržiavaním európskeho práva jednotlivými členskými štátmi a Európskou Radou ako politickým
orgánom, ktorému bolo primárnym právom zverená právomoc ukladať sankcie za nedodržiavanie rozpočtovej disciplíny
bolo venovaného dostatok priestoru v zahraničnej aj domácej právnej literatúre1, bude namieste venovať pozornosť vývoju
predpisu sekundárneho práva, ktorý v prepuknutí dlhovej krízy Grécka zohrával významnú úlohu.
Treba podotknúť, že Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom
schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nie je spravidla zaraďovaný do súboru nariadení
ktoré tvoria Pakt stability a rastu. V skutočnosti uvedenému nariadeniu venovala patričná pozornosť jediná autorka
v Čechách a na Slovensku.2

1
2

Pozri bližšie TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. s. 82 a nasl.
Pozri bližšie MARKOVÁ, H. Role Paktu stability a růstu v rozpočtovém hospodaření.
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Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi
politikami a ich koordinácii a Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri
nadmernom schodku, ktoré sú tradične zaraďované do Paktu stability a rastu totiž obsahujú iba postupy, ktorými sa
postupuje pri hodnotení dodržiavania fiškálnej stability pri jednotlivých členských štátoch a prípadne zabezpečuje náprava,
ak bol u niektorého z členských štátov zistený nadmerný deficit. Tieto mechanizmy však nemôžu byť úspešne
uplatňované, ak nie je plne harmonizovaný systém národného účtovníctva.
Uvedenú úlohu plní práve uvedené Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri
nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. To ukladá členským štátom
povinnosť pri predkladaní pravidelných výkazov týkajúcich sa hodnoty deficitu štátnej správy a hrubého dlhu uplatňovať
postupy podľa Európskeho systému národných účtov (ESA 95) tak, ako sú vymedzené v Nariadení Rady (ES) č. 2223/96.
Osobitný zreteľ si zaslúži skutočnosť, že práve vďaka nezrovnalostiam vo výkazoch, ktoré posielalo Komisii
Grécko3 muselo byť uvedené nariadenie novelizované Nariadením Rady (ES) č. 2103/2005. V rámci novelizácie bolo do
pôvodného nariadenia o.i. pridané ustanovenia 8a až 8j, v ktorých sú upravené postupy revízie údajov poskytovaných
členskými štátmi a prvýkrát je zavedený proces tzv. konzultačných návštev a metodických návštev. Tie majú za cieľ
zosúladiť metódy vedenia výkazov zo strany štatistických úradov členských štátov tak, aby bola zabezpečená
konzistentnosť a vzájomná porovnateľnosť poskytnutých dát. Je výslovne stanovené, že metodické návštevy by nemali
presahovať čisto štatistickú oblasť.4
V roku 2009 bolo uvedené nariadenie nahradené novým Nariadením Rady (ES) č. 479/2009. Uvedený krok však
nepriniesol žiadne praktické zmeny do textu predchádzajúceho nariadenia a predstavoval len republikáciu staršieho
predpisu so zmenou očíslovania článkov a odsekov. Ďalšie zmeny si však vynútilo opätovné zverejnenie správy Európskej
komisie, v ktorej sa konštatovalo, že grécky štatistický úrad poskytol nekvalitné a nedôveryhodné dáta týkajúce sa
aktuálnych hodnôt deficitu a hrubého dlhu a v konečnom dôsledku Komisia vyhodnotila úroveň gréckych štatistík ako
dlhodobo nespoľahlivú. Doslova skonštatovala, že aktuálna legislatíva je vo vzťahu ku grécku nespoľahlivá, nakoľko
„očakáva, že partneri v Európskom štatistickom systéme budú spolupracovať v dobrej viere“ a „úmyselné podávanie
mylných informácií a podvodné konanie nebolo v platnej legislatíve predpokladané.“5
Uvedená skutočnosť si vynútila doposiaľ poslednú zmenu v Nariadení Rady (ES) č. 479/2009 o uplatňovaní
Protokolu o postupe pri nadmernom schodku , ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
Nariadením Rady (EÚ) č. 679/2010 bol doplnený výpočet dôvodov na uskutočnenie metodických návštev zo
strany Komisie (Eurostatu). Zatiaľ, čo v predchádzajúcom znení boli metodické návštevy vymedzené iba na prípady, keď
sa jasne preukázali výrazné riziká alebo problémy s kvalitou údajov, v novej úprave bol v ust. čl. 11b ods. 3 doplnený
exemplifikatívny výpočet prípadov, ktoré je za výrazné riziká možné považovať:
a) deficit alebo dlh sa často a v rozsiahlej miere reviduje, pričom tieto revízie nie sú jasne a primerane vysvetlené;
b) dotknutý členský štát neposiela Komisii (Eurostatu) všetky štatistické informácie požadované v čase vysvetľovania
oznamovania postupu pri nadmernom deficite alebo ako dôsledok konzultačnej návštevy v období dohodnutom medzi
nimi a nevysvetlil jasne a primerane dôvod svojho oneskorenia alebo absencie reakcie;
c) dotknutý členský štát jednostranne a bez jasného vysvetlenia zmení zdroje a metódy odhadovania deficitu verejnej
správy a verejného dlhu stanovené v zozname, pričom táto zmena má podstatný vplyv na odhady;
d) nedoriešené zostávajú niektoré metodické otázky, ktoré pravdepodobne môžu mať zásadný vplyv na štatistiku dlhu
alebo deficitu, nevyriešili sa medzi daným členským štátom a Komisiou (Eurostatom), vyplynuli z vysvetlenia alebo
predchádzajúcich konzultačných návštev a počas dvoch nasledujúcich oznamovaní postupu pri nadmernom deficite vedú
k výhradám Komisie (Eurostatu);
e) dlh a deficit sa pri nejasnom vysvetlení neustále a zvyčajne veľmi výrazne zosúlaďujú.
Z dikcie uvedeného ustanovenia nie je ťažké vyvodiť, že tvorca legislatívy priamo reagoval na potrebu riešenia
dlhodobej nespoľahlivosti gréckej štatistiky. Komisia (Eurostat) novelizáciou získala aj nové a významné právomoci. Podľa
ust. čl. 12 ods. 2 má Komisia (Eurostat) v rámci metodických návštev právo prístupu k účtom všetkých subjektov verejnej
správy na ústrednej úrovni, na úrovni miestnej samosprávy a na úrovni sociálneho zabezpečenia vrátane poskytovania
existujúcich základných podrobných účtovných a rozpočtových informácií, pričom účtovné a rozpočtové informácie v tomto
kontexte zahŕňajú:
a)transakcie a súvahy,

3 Pozri bližšie REPORT BY EUROSTAT ON THE REVISION OF THE GREEK GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT FIGURES, 22.
november 2004.
4 Je pozoruhodné, že pri porovnaní vývoja rizikovej prirážky na 10 ročné vládne dlhopisy Grécka, ktorá sa počíta ako rozdiel v úrokových
sadzbách na 10 ročné vládne dlhopisy Nemecka nie je možné na prelome rokov 2004 a 2005, kedy došlo Komisia zverejnila správu o
chybách vo výkazoch, pozorovať výraznú reakciu finančných trhov. Iná situácia však nastala v roku 2010, kedy na opätovnú správu
Komisie o nespoľahlivosti gréckych štatistických dát trhy zareagovali priam hysterickým zvýšením rizikovej prirážky.
5 REPORT ON GREEK GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT STATISTICS, European Commision, s. 7.
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b) príslušné štatistické zisťovania a dotazníky verejnej správy a ďalšie súvisiace informácie, ako napríklad analytické
dokumenty,
c) informácie od príslušných vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy o plnení
rozpočtu všetkých podsektorov verejnej správy,
d) účty mimorozpočtových orgánov, združení a neziskových organizácií a iných podobných orgánov, ktoré sú súčasťou
sektora verejnej správy v národných účtoch,
e) účty fondov sociálneho zabezpečenia.
Uvedenou zmenou tak Komisia získala prakticky audítorské právomoci a členské štáty a ich príslušné orgány sú
povinné jej bezodkladne zabezpečiť prístup ku všetkým požadovaným informáciám. V budúcnosti môže predstavovať
problém skutočnosť, že Komisia bude síce hodnotiť fiškálnu pozíciu členských štátov na základe konvergenčných
programov, alebo stabilizačných programov podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1466/1997, no v skutočnosti bude v dôsledku
uskutočnených metodických návštev disponovať informáciami, ktoré budú pri rozhodovaní o procedúre nadmerného
deficitu mimoriadne cenné. Bolo by naivné domnievať sa, že v rámci jedného orgánu je možné dôsledne zabrániť
posúvaniu informácií medzi jeho jednotlivými časťami.
Nová legislatíva tak zastala prakticky na pol ceste, kde má na jednej strane Komisia zabezpečený prístup ku
všetkým relevantným informáciám potrebným pre zhodnotenie fiškálnej pozície členských štátov, oficiálne sa však pri
svojom rozhodovaní bude musieť riadiť údajmi poskytnutými členskými štátmi v rámci konvergenčných, resp.
stabilizačných programov. Dovolím si vysloviť domnienku, že v skutočnosti by pri lepšom zadefinovaní mohla Komisia,
resp. osobitný orgán EÚ predstavovať nezávislú inštitúciu, ktorá by hodnotila politické opatrenia vlád členských štátov
z hľadiska ich dopadu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.6
3

PRÁVNE DÔSLEDKY GRÉCKEJ DLHOVEJ KRÍZY
Pri hodnotení politických a právnych krokov uskutočňovaných za účelom predídenia dlhovej krízy a prípadného
bankrotu členského štátu eurozóny treba brať do úvahy niekoľko faktorov, s ktorými však bude nevyhnutné počítať do
budúcnosti.
Po hypotekárnej kríze v Spojených štátoch Amerických je nutné počítať s faktom, že finančné trhy reagujú na
negatívne podnety oveľa citlivejšie a fenomén tzv. samonapĺňajúceho sa proroctva sa vyskytuje so zvýšenou
početnosťou. Dobrým príkladom môže byť práve reakcia finančných trhov na správu Komisie o nespoľahlivosti gréckych
štatistík. Zatiaľ, čo na prelome rokov 2004 a 2005 bola reakcia finančných trhov na správu Komisie o nespoľahlivosti
gréckych štatistík prakticky minimálna, v roku 2009 bezprostredne po zverejnení pravidelnej správy Eurostatu, v ktorej
vyslovil výhradu voči spoľahlivosti gréckych štatistík, stúpla riziková prirážka na grécke dlhopisy o 30 bázických bodov
a približne rovnakým tempom stúpala aj v decembri a januári. Po zverejnení osobitnej správy Komisie ku gréckym
štatistikám v januári 2010 riziková prirážka ďalej stúpala, pričom už vo februári predstavovala viac než 2,5 hodnotu
z októbra 2009. Kríza kulminovala v apríli 2010, kedy Grécko oficiálne požiadalo o pomoc z tzv. eurovalu.
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Tabuľka 3: Mesačný vývoj rizikových prirážok ku 10 ročným gréckym dlhopisom (%) ECB
Pri zohľadnení účinkov „lisabonizácie“, kedy bolo v roku 2010 prijaté nepomerne menšie množstvo novej
legislatívy EÚ v dôsledku posilneného postavenia Európskeho parlamentu je na druhej strane obdivuhodné, s akou
razanciou boli schválené právne dokumenty, ktoré vytvorili základ tzv. eurovalu. Tými boli jednak Nariadenie Rady (EÚ)
407/2010 ktorým sa vytvára Európsky finančný stabilizačný mechanizmus a Rámcová zmluva EFSF.7 Je možné
konštatovať, že zatiaľ čo Rada prejavila značnú ťažkopádnosť pri preventívnom vynucovaní rozpočtovej zodpovednosti,
pri hľadaní riešenia v dlhovej kríze naopak reagovala mimoriadne promptne. To v dlhodobom horizonte, aj v súvislosti
s pripravovanou zmenou TFEÚ, do ktorej má byť zakomponovaný trvalý mechanizmus finančnej pomoci pre štáty
postihnuté dlhovou krízou vytvára ideálne predpoklady pre recidívy zo strany „menej zodpovedných“ vlád. Jednoznačne je
potom možné konštatovať, že Rada ako aj tvrdé nástroje vynucovania rozpočtovej zodpovednosti zakotvené v čl. 126 ods.
10 a nasl. ZFEÚ zlyhali.
Naopak Komisia , napriek skutočnosti, že ani po opakovaných pokusoch sa nepodarilo prijať revíziu Paktu
stability a rastu, získava pevnejšie postavenie v procese vynucovania rozpočtovej zodpovednosti. Vzhľadom k tomu, že
premisa o bezpečnosti investícii do vládnych dlhopisov sa ukázala ako chybná, je možné očakávať, že finančné trhy budú
so zvýšenou citlivosťou reagovať vývoj fiškálnej kondície všetkých štátov. V podmienkach eurozóny tak nadobúdajú
mimoriadnu váhu aktuálne a pravdivé informácie o fiškálnej kondícii členských štátov, pričom o samotnej kondícii ale aj

6 Pozri bližšie HORVÁTH,M. - ÓDOR, Ľ. Dobrá rada nad zlato? Inštitúcie pre zodpovednú a transparentnú fiškálnu politiku na Slovensku,
s. 15 – 16.
7 Pozri bližšie JEVOČINOVÁ, K. - ORSZÁGHOVÁ, L.: Záchranný balík pre Grécko a Európsky finančný stabilizačný mechanizmus In:
BIATEC, Ročník 18, 7/2010, Bratislava: NBS, 2010, s. 12.
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o spoľahlivosti hospodárskych štatistík je oprávnená informovať práve Komisia. Je navyše nepochybné, že tieto mäkké
nástroje, ktoré sú sčasti zverené do rúk aj Komisii v čl. 3 až 5 ZFEÚ môžu mať v praxi vážnejšie dopady na členský štát,
ako nástroje tvrdé. Ak má Komisia možnosť ovplyvniť výšku rizikovej prirážky len prostredníctvom obsahu a formy
informácií, ktoré v správe zverejní, pôjde o trhovo konformný a nepomerne rýchlejšie pôsobiaci mechanizmus ako proces
ukladania sankcií.
4

ZÁVER
Z predchádzajúceho textu vyplýva, že v roku 2010 prebiehali v rámci EÚ a osobitne eurozóny procesy, ktoré
budú mať dlhodobo výrazný vplyv na vzájomné postavenie členských štátov, Komisie a Rady. V prvom rade treba
pripomenúť triviálnu skutočnosť, že väčšina „záchranných opatrení“ podniknutých v uvedenom roku riešila situáciu, ktorú
primárne právo EÚ jednoducho nepredpokladalo. Pri dôslednom prihliadaní na kritériá deficitu a hrubého dlhu tak, ako sú
vymedzené v ZFEÚ a príslušnom protokole by nemala nikdy nastať situácia, keď by sa členský štát eurozóny dostal do
dlhovej krízy. Zlyhania Paktu stability a rastu však vyplývalo z elementárneho poznania, že ak má zákonné pravidlo reálne
ovplyvňovať ekonomické správanie subjektov, musí byť jeho plnenie dôsledne vynucované. Roky nečinnosti Rady vo
vynucovaní rozpočtovej zodpovednosti členských štátov eurozóny tak vysielali zlé signály na obidve strany. Na jednej
strane to bol signál pre samotné členské štáty – porušovateľov, že ich hospodárenie je dlhodobo udržateľné. Na strane
druhej boli nesprávne signály smerované aj k finančným trhom, ktoré podľahli ilúzii, že vládne dlhopisy členských štátov
sú bezpečné a dlhodobo nízke úrokové sadzby len v minimálnej miere zohľadňovali riziko defaultu.
Do budúcnosti tak vstupuje eurozóna s novým rozmiestnením síl. V procedúre nadmerného deficitu bude kladený
dôraz na jej prvé štádiá, kedy má Komisia v rukách rozhodovanie o informáciách a teda signáloch, aké vyšle trhom vo
vzťahu k fiškálnej kondícii členských štátov. S novo nadobudnutými audítorskými právomocami je možné očakávať, že do
určitej miery nahradí Radu aj ratingové agentúry, resp. jej správy sa stanú pre uvedené agentúry významným zdrojom
informácií. V stave, keď sú akékoľvek iné alternatívy ako napr. fiškálna únia politicky nepriechodné je nové usporiadanie
možné hodnotiť pozitívne. Za uvedeného stavu by bolo ideálne, keby sa plány na výstavbu tzv. trvalého eurovalu
nepodarilo uskutočniť, nakoľko by došlo k opätovnému deformovaniu trhu s vládnymi dlhopismi.
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AKTUÁLNÍ OTÁZKY DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM
Michaela Moždiáková, Kristýna Chalupecká
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Předkládaný příspěvek se zabývá aktuálními otázkami dohledu nad finančním trhem, a to především z pohledu
právního a institucionálního. Po krátkém úvodu je v příspěvku rozebrán dohled nad finančním trhem na evropské úrovni a
nedávné změny v jeho struktuře. Dále je příspěvek zaměřen na chystané legislativní změny v dohledu v České republice,
které souvisí zejména s chystaným zákonem o dohledu nad finančním trhem.
Kľúčové slová: dohled, evropský systém orgánů finančního dohledu, finanční trh, integrace, zákon o dohledu nad
finančním trhem
Abstract: The paper deals with current issue of financial market supervision, especially from legal and institutional point of
view. After a brief introduction the paper analyses financial market supervision on European level and recent changes in
its structure. Furthermore, the paper is focused on actual legislative changes in the Czech Republic, which are mainly
related to the forthcoming act on financial market supervision.
Key words: act on financial market supervision, European System of Financial Supervisors, financial market, integration,
supervision
1

ÚVOD
Dohled nad finančním trhem je, jak zjednodušeně uvádí Musílek, „kontrola dodržování stanovených pravidel a
způsobu finančních služeb finančními institucemi“.1 Přestože různé ekonomické školy vedly a ustavičně vedou spory
týkající se potřeby regulace finančních trhů a dohledu nad nimi, resp. míry této regulace a dohledu, která tak stále zůstává
otevřenou otázkou,2 budou autorky tohoto příspěvku předpokládat, že regulace a dohled nad finančními trhy jsou instituty
nezbytnými. Cílem tohoto příspěvku není rozbor ekonomický, ale především právní, potažmo institucionální.
Dohled nad finančními trhy má, resp. může mít, několik úrovní, obvykle se dle teritoriality rozlišuje úroveň národní
(jednotlivé státy), regionální (např. EU) a mezinárodní. Nejnovějším trendem v oblasti dohledu nad finančními trhy je
integrace dohledu, proto je třeba se stručně zaměřit na rozdíl mezi integrací horizontální a vertikální. Integrace
horizontální spočívá ve sloučení dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu pod jednu dohledovou instituci, což
znamená, že např. nad bankovnictvím, pojišťovnictví a kapitálovým trhem dohlíží jediný subjekt. Integrace vertikální je
sloučením jednotlivých úrovní dohledu dle kritéria teritoriality tak, jak byly popsány výše.
Předkládaný příspěvek se v prvé řadě zabývá dohledem na úrovni Evropské unie, který nedávné době prodělal
alespoň po formální stránce významné změny, ke kterým Evropská unie přistoupila v souvislosti s finanční krizí v letech
2008-2009. Předmětem našeho zájmu je především starý a nový model dohledu nad finančními trhy a jejich zhodnocení.
V další kapitole se autorky zaměří na další úroveň dohledu nad finančním trhem, kterou je úroveň národní, a to
konkrétně v České republice. Ač by se mohlo zdát, že situace v rámci dohledu nad finančním trhem je v České republice
ustálená, opak je pravdou, jelikož dohled nad finančním trhem je postupně kontinuálně formován a dotvářen tak, aby
odpovídal modernímu pojetí dohledu nad finančním trhem.
2

DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V EU

2.1

Lamfalussyho zpráva
Regulace a dohled na evropské úrovni se dostaly do středu zájmu již přibližně před 20 lety, nicméně až v roce
2001 došlo ke zpracování tzv. Lamfalussyho zprávy, kterou vyhotovila pracovní skupina, tzv. „výbor moudrých mužů“,3
vedená baronem Alexandrem Lamfalussy. Finální zpráva tohoto výboru analyzovala mechanismy regulace finančních trhů
a navrhla možnosti jejich adaptace na podmínky globálních finančních trhů. Výsledkem práce této expertní skupiny byl
návrh čtyřstupňového mechanismu přijímání, schvalování a kontroly implementace regulatorních předpisů pro oblast
kapitálových trhů na úrovni EU (tzv. Lamfalussyho proces), a taktéž nová dvoustupňová architektura výborů pro finanční
služby.4

MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Praha: EKOPRESS, 2011. s. 115.
K tomu více viz PAVLÁT, V., KUBÍČEK, A. Regulace a dohled nad finančními trhy. Praha, EUPRESS, 2010. s.10 a na.
3 Angl. Committee of Wise Men.
4 Více viz Finální zpráva výboru moudrých mužů. [online]. [cit. 12.04.2011]. Dostupná z: <http://ec.europa.eu/internal_market/securities/la
mfalussy/index_en.htm>.
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Oblast

Bankovnictví

Regulátoři
(2. stupeň)

EBC (European Banking
Committee) – Evropský
bankovní výbor

Supervizoři
stupeň)

CEBS (Committee of
European
Banking
Supervisors)
Výbor
evropských
orgánů
bankovního dohledu

(3.

Pojišťovnictví
a
zaměstnanecké
penzijní fondy
EIOPC (European Insurance and Pension
Committee) Evropský výbor pro pojišťovny
a zaměstnanecké penzijní fondy
CEIOPS (Committee of European
Insurance and Occupational Pensions
Supervisors)
Výbor pro evropské
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění

Kapitálový
trh
včetně
kolektivního investování
ESC (European Securities
Committee) Evropský výbor pro
cenné papíry
CESR (The Committee of
European Securities Regulators)
- Výbor pro evropskou regulaci
cenných papírů

Tabuľka 1: Dvoustupňová architektura výborů pro finanční služby. Zdroj: Ministerstvo financí České republiky
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_zahr_vztahyEU.html)
V rámci Evropské komise tak došlo jejím rozhodnutím k ustanovení tří sektorových poradních skupin, kterými do
31.12.2010 byly tzv. 3L3 výbory:
•
CEBS (Committee of European Banking Supervisors) - Výbor evropských orgánů bankovního
dohledu,
•
CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) – Výbor pro
evropské pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění,
•
CESR (The Committee of European Securities Regulators) - Výbor pro evropskou regulaci cenných
papírů.
2.2

De Larosiérova zpráva
Další významné aktivity na evropské úrovni byly reakcí na finanční krizi v letech 2008-2009, která dosud doznívá.
Spolu s finanční krizí totiž nabyla na intenzitě otázka dohledu nad finančními trhy a Evropská unie si uvědomila, že
stávající pojetí dohledu neodpovídá aktuálním požadavkům. Aby nedocházelo k destabilizaci finančního systému, byla
posílena ochrana investorů a obnovena důvěra ve finanční systém, nechala Evropská unie zpracovat zprávu o dohledu
v Evropské unii, tzv. De Larosiérovu zprávu, která navrhla nový reformní model evropského dohledu.5 Přestože De
Larosiérova zpráva byla hojně kritizována,6 zejména pro nedostatečnou analytičnost a vyhýbání se některým zásadním
otázkám, vedla k novému institucionálnímu uspořádání dohledu nad finančním trhem, který bude probíhat nejen na
mikroekonomické úrovni, ale také a úrovni makroekonomické.
Dle doporučení De Larosiérovy zprávy se tak k 1. lednu .2011 na základě nařízení Evropského parlamentu a
Rady7 zformoval nový evropský systém orgánů dohledu nad finančním trhem, kdy vznikla Evropská rada pro systémová
rizika (ESRB), odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci EU, a transformací
z původních Lamfalussyho výborů třetí úrovně (tzv. 3L3 výborů) mikroobezřetnostní dohled v podobě Evropských orgánů
pro dohled (ESA). Evropské orgány pro dohled tak byly na rozdíl od 3L3 výborů, které byly ustanoveny na základě
rozhodnutí Evropské komise, zřízeny přímo nařízeními Evropského parlamentu a Rady a jsou orgány s plnou právní
subjektivitou dle vnitrostátní legislativy účinné pro právnické osoby v místě jejich sídla. Oproti 3L3 výborům mají stávající
Evropské orgány pro dohled své kompetence o některé zvláštní pravomoci, jako je například příprava návrhů technických
norem nebo řešení sporů mezi národními orgány dohledu.

5
Více viz Zpráva o dohledu v Evropské unii (De Larosiérova zpráva). [online]. [cit. 12.05.2011]. Dostupná z:
<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm>.
6
Více viz HAMPL, M. Proč EU opět staví dům od střechy? [online]. [cit. 14.05.2011]. Dostupný z:
<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2009/cl_09_090831.html>. Protichůdný názor viz PAVLÁT, V.,
KUBÍČEK, A. Regulace a dohled nad finančními trhy. Praha, EUPRESS, 2010. s. 92.
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu
pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o
změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
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Obezřetnostní dohled na
makroekonomické úrovni
Oblast

ESRB
(European
Systemic Risk Board)
Evropská
rada
pro
systémová rizika

ESFS (European System of Financial Supervisors)
Evropský systém orgánů dohledu nad finančním trhem
Obezřetnostní dohled na mikroekonomické úrovni – tzv. ESA (European Supervisory
Authority) Evropské orgány pro dohled
Pojišťovnictví
a
Kapitálový
trh
včetně
Bankovnictví
zaměstnanecké
penzijní
kolektivního investování
fondy
EIOPA
(Insurance
and ESMA (European Securities
Occupational
Pensiones and
Markets
Authority)
EBA (European Banking
Authority) Evropský orgán Evropský orgán pro cenné
Authority) Evropský orgán pro
pro
pojišťovnictví
a papíry a trhy; Paříž
bankovnictví; Londýn
zaměstnanecké
penzijní
pojištění; Frankfurt

+ dohledové orgány na národní úrovni
Tabuľka 2: Nová struktura evropského dohledu. Zdroj: Česká národní banka
(http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20100421_pfuk.pdf)
2.2

Zhodnocení aktuálního stavu dohledu na úrovni EU
Dle našeho názoru je největší slabinou dohledu nad finančními trhy v Evropské unii absence horizontální
integrace dohledu, resp. existující množství dohledových orgánů, které je zaměřeno na konkrétní sektor finančního trhu a
které tak může do jisté míry působit nepřehledně. Mohou také vznikat situace duplicit nebo triplicit, kdy nad jedním
poskytovatelem finanční služby bude dohlíženo dvěma či více orgány. Domníváme se, že i předávání informací a
koordinace činnosti těchto orgánů může být velice náročné.
Oproti 3L3 výborům, z nichž měl každý svůj procesní předpis a kdy se tyto předpisy částečně překrývaly a
zároveň lišily, je v rámci Evropských orgánů pro dohled připravován jednotný procesní předpis, dle kterého by měly
postupovat všechny dohledové orgány EU. Výše nastíněné sjednocení vnímají autorky příspěvku veskrze kladně.
Domníváme se, že aktuální model dohledu nad finančním trhem nepřinesl žádné převratné změny k lepšímu.
Osobně bychom preferovaly, aby v dohledu nad finančním trhem na úrovni EU proběhla horizontální integrace a stávající
orgány byly sloučeny v orgán jediný, který by byl dále vnitřně uspořádán buď funkcionálně, nebo sektorově. Takové řešení
by jistě zefektivnilo předávání informací, koordinaci postupů a i pro orgány a subjekty spadající pod dohled nad finančním
trhem by bylo uživatelsky příjemnější.
3

DOHLED V ČESKÉ REPUBLICE

3.1

Vývoj dohledu v České republice
V České republice se dohled nad finančním trhem v porevolučních letech, tedy po roce 1989, formoval obzvláště
pomalu, jelikož neexistovala shoda expertů na potřebné míře regulace finančního trhu a s ní úzce souvisejícího dohledu.
Například o dohledu nad kapitálovým trhem, který je výsečí finančního trhu, v pravém slova smyslu lze hovořit až v období
od 1. dubna .1998, kdy vznikla Komise pro cenné papíry.8
Po dlouhá léta byl pro tuzemský dohled/dozor charakteristický sektorový dohled modelu, což ve své podstatě
znamená, že jednotlivé sektory finančního trhu dohlížely/dozorovaly zvláštní orgány.
Oblast:
Bankovnictví
Družstevní bankovnictví
Kapitálový trh
Pojišťovnictví a penzijní připojištění
Peněžní trh

Orgán dohledu/dozoru:
Česká národní banka
Úřad pro dohled nad družstevními záložnami
Komise pro cenné papíry
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Česká národní banka

Tabuľka 3: Struktura dohledu nad finančním trhem do 31.03.2006
Významným mezníkem dohledu nad finančními trhy byl 1. duben 2006, kdy se jednotným orgánem dohledu nad
finančním trhem stala, až na drobné výjimky,9 Česká národní banka, která pak v souladu s tímto změnila svoji vnitřní
strukturu na funkcionální model. Dohled nad finančním trhem v České republice je tak koncipován jako integrovaný.

JEŽEK, T. Vznik Komise pro cenné papíry. In 20 let finančních a bankovních reforem v české republice. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, Oeconomica, 2009. s 71-76.
9 Dozor nad státní podpora stavebního spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění je svěřen Ministerstvu financí České republiky a
dozor nad podmínkami poskytování spotřebitelských úvěrů České obchodní inspekci.
8
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Na tomto místě je však nutno poukázat na rozdíl mezi modelem dozoru nad finančním trhem a legislativním
modelem, resp. regulací finančního trhu zejména na zákonné úrovni. Modely dohledu nad finančním trhem lze
diferenciovat na model sektorový (různé dohledové/dozorové orgány pro jednotlivé sektory finančního trhu), funkcionální
(různé dohledové/dozorové orgány pro jednotlivé funkční oblasti, jakými jsou např. ochrana (spotřebitelů) investorů, řízení
rizik, fúze, akvizice, atd.) a integrovaný (na finanční trh dohlíží jeden orgán). V rámci legislativních modelů můžeme rozlišit
model sektorový, kdy je regulace jednotlivých oblastí finančního trhu upravena sektorovými zákony, dále model
integrovaný, kdy je regulace celého finančního trhu úpravě jediným kodexem a konečně model kombinovaný, kdy jsou
zvlášť upraveny jednotlivé sektory, ale pro výkon dohledu nad těmito sektory finančního trhu existuje společná úprava.
Přestože integrace dohledu nad finančním trhem proběhla v České republice již v roce 2006, do dnešního dne
neexistuje komplexní a konzistentní procesní předpis, který by dohled a jeho výkon upravoval. K tomu lze podotknout, že
například ve Slovenské republice proběhla integrace dohledu a procesně-právní integrace současně, což se autorkám jeví
jako účelnější řešení.
3.2

Zákon o dohledu nad finančním trhem
I Česká republika si však uvědomuje pozitiva plynoucí z aplikace jediných procesních pravidel před jediným
dohledovým orgánem, proto byl vypracován návrh zákona o dohledu nad finančním trhem. Pokud bude tento zákon
schválen, bude možné konstatovat, že Česká republika uplatňuje kombinovaný legislativní model.
Hlavním cílem zákona o dohledu nad finančním trhem je dle věcného záměru vytvoření jednotné právní úpravy
postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, zejména pak jejích pravomocí.10 Věcný záměr
zákona o dohledu nad finančním trhem předpokládá, že se předmětný zákon bude sestávat z 5 částí: základní
ustanovení, kontrolní činnost, řízení ve věcech dohledu nad finančním trhem, další činnosti při výkonu dohledu nad
finančním trhem, společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Na tomto místě si autorky dovolují upozornit, že věcný
záměr zákona o dohledu nad finančním trhem po procesní stránce počítá se subsidiárním použitím správního řádu tak, jak
tomu bylo dosud, což je opět východiskem odlišným od řešení ve Slovenské republice.
3.3

Zhodnocení situace v oblasti dohledu nad finančním trhem v České republice
Přestože byl pro Českou republiku v oblasti dohledu nad finančním trhem charakteristický pomalý legislativní
vývoj, lze konstatovat, že za poslední desetiletí se situace zásadně změnila, což je dle názoru autorek dáno jasně
specifikovanou a nezpochybňovanou pozicí České národní banky v národním finančním světě. Integrace dohledu nad
finančním trhem, která proběhla v roce 2006, je autorkami i odbornou veřejností vnímána veskrze kladně.
Otázkou však zůstává konkrétní pojetí zákona o dohledu nad finančním trhem. Autorky tento počin celkově
hodnotí kladně, nicméně subsidiární použití správního řádu kritizují a to zejména z toho důvodu, že podpůrné použití
správního řádu, který je obecným předpisem pro mnoho různých řízení a má tak velice široký záběr, může řízení před
Českou národní bankou zbytečně zkomplikovat.
4

ZÁVER
Vzhledem ke skutečnosti, že autorky prezentovaly své závěry a hodnocení již přímo v textu, dovolí si na závěr
tohoto příspěvku pouze stručné shrnutí.
Současný stav dohledu nad finančním trhem na Evropské úrovni je tím, že zde neproběhla horizontální integrace
i po proběhnuvších změnách stále mírně nepřehledný, a fakt, že jednotlivé orgány dohledu nad finančním trhem EU mají
právní subjektivity a dále mají svá sídla v různých členských státech, autorky příliš nepřesvědčil, že by nový model
dohledu více přispíval k usnadnění komunikace, předávání informací a přeshraniční koordinaci. Pro legislativu na EU
úrovni tak opět zůstává charakteristická zbytečná složitost.
Situace v České republice se v rámci dohledu nad finančním trhem výrazně zlepšila a to zejména v souvislosti
s integrací dohledu nad finančním trhem pod Českou národní banku. Model dohledu v České republice je modelem
integrovaným a legislativní model bude s přijetím zákona o dohledu nad finančním trhem modelem kombinovaným.
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PÄŤROČNICA APLIKÁCIE ZÁKONA O DOHĽADE NAD FINANČNÝM TRHOM
Ľubomír Čunderlík1
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Nakoľko súčasná základná procesno-právna úprava finančného dohľadu v Slovenskej republike v podobe
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) oslavuje už svoje piate narodeniny, myslím, že stojí za zmienku pozrieť sa v čase
späť k jej aplikačným začiatkom a postupne prejsť jej päťročným fungovaním. Hoci nepochybne korene jej zrodu
pochádzajú už z predchádzajúcej trieštenej regulácie jednak v zákone č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jednak zo štrnástej časti (Konanie pred Národnou
bankou Slovenska v §§ 94 -114) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ide jednoznačne o novú reguláciu osobitného finančno-právneho procesu (administratívnoprávneho
konania pred orgánom verejnej správy na úseku dohľadu nad finančným trhom). Mojím zámerom je vzdať hold tvorcom
zákona o dohľade a najmä ľuďom, ktorí sa nepochybne zaslúžili o jeho „život“ v praxi, a to v rôznych podmienkach, či už
formou on-site dohliadok, alebo vykonávaním procesných úkonov v sankčných a licenčných konaniach.
Kľúčové slová: zákon o dohľade, novely, aplikácia, Národná banka Slovenska, zamestnanci Národnej banky Slovenska.
Abstract: The recent fundamental procedure regulation of financial supervision in Slovak Republic (Act No 747/2004 Coll.
on Supervision of the Financial Market and on amendments and supplements to certain laws, as amended by later acts)
starts to celebrate its fifth birthday. Now I guess it is time to turn back in time to its beginning of application and through the
five year period of existence. The roots of mentioned regulation originate from the Act No 96/2002 Coll. on Financial
Market Supervision and on changes and amendments of ceratin acts, as amended by later acts and form the Act No
483/2001 Coll. on Banks and on changes and the amendment of certain acts, as amended by later acts (the previous
fourteenth part “Proceedings before the National Bank of Slovakia”, section 94-114). The ambition of the article is to pay
respects to creators of the recent financial supervision regulation and especially to supervisory staff, who have
undoubtably merit in its application through its five year existence.
Key words: the Act on Supervision of Financial Market, amendments and supplements, application, National Bank of
Slovakia (NBS), NBS staff.
1

LEGISLATÍVNE ZMENY
Zákon o dohľade integroval výkon dohľadu nad celým finančným trhom do jedného orgánu, ktorým je Národná
banka Slovenska (predtým iba orgán bankového dohľadu) ako jediný dohliadač (dohliadacia autorita finančného trhu) na
Slovensku. Súčasne zrušil Úrad pre finančný trh, ktorý pôsobil pre oblasť kapitálového trhu, komerčného poistenia
a dôchodkového sporenia. Zákon bol prijatý 2. decembra 2004 a do nadobudnutia jeho účinnosti dňa 1. januára 2006 mali
prebehnúť prípravné práce na zlúčenie obidvoch inštitúcií. K 1. januáru 2006 v dôsledku integrácie Úradu pre finančný trh
a Národnej banky Slovenska došlo aj k organizačnej výstavbe jednotného útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktorý
tvorili dva úseky: úsek dohľadu nad bankovníctvom a obchodníkmi s cennými papiermi a úsek dohľadu nad kapitálovým
trhom, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením (v ďalšom členení na odbory a oddelenia). Po vyše ročnom fungovaní
tejto štruktúry organizácie práce došlo k jej prehodnoteniu v nadväznosti na koncepciu plnej integrácie, t.j. nielen navonok
voči dohliadaným subjektom v podobe jednej inštitúcie, ale aj smerom dovnútra, k vytvoreniu prierezových odborov za
súčasného zrušenia úsekov (odbor dohliadací, odbor povoľovací a konaní pred NBS, odbor regulácie a metodiky riadenia
rizík – členené na oddelenia). Prvá organizačná zmena útvaru dohľadu sa udiala k 1. februáru 2007.
Samotný zákon o dohľade prešiel tiež zmenami a doplneniami. K dnešnému dňu ich je spolu 11. Ide
o nasledovné novely: zákon č. 340/2005 Z. z., zákon č. 519/2005 Z. z., zákon č. 214/2006 Z. z., zákon č. 644/2006 Z. z.,
zákon č. 659/2007 Z. z., zákon č. 8/2008 Z. z., zákon č. 552/2008 Z. z., zákon č. 276/2009 Z. z., zákon č. 492/2009 Z. z.,
zákon č. 186/2009 Z. z., zákon č. 129/2010 Z. z. Zdá sa, že noviel bolo za krátke obdobie pomerne dosť. Je potrebné si
uvedomiť, že oblasť finančného trhu spadá aj pod reguláciu európskeho práva, a preto zmeny vyvolané v sektorových
zákonoch finančného trhu mali dopad aj na zákon o dohľade. Napríklad zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní
poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedol do zákona o dohľade súhrnné
označenie sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia ako dohliadané subjekty.
Obdobne zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zaviedol od 1. januára 2010 pojmy samostatný finančný agent, finančný poradca. Napriek tomu je
1 Autor je zamestnancom bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Názory obsiahnuté v tomto článku neprezentujú názory
Národnej banky Slovenska a sú výlučne názormi autora.

212

paradoxne väčšina zmien zákona o dohľade vyvolaných praxou, a to najmä v sankčných konaniach a pri výkone dohľadu
na mieste. Ide najmä o zákon č. 552/2008 Z. z., ktorý skoncepčnil § 38 ním označený ako „Poriadkové opatrenia“. Jeho
zámerom bolo dosiahnuť efektívne ukladanie poriadkových pokút, a to bez prieťahov zo strany sankcionovaného
dohliadaného subjektu formou námietok zaujatosti v konaní. Vzhľadom na to, že poriadková pokuta má slúžiť na okamžité
potrestanie subjektu, vznikla v § 38 ods. 3 nová veta, podľa ktorej konanie o uložení poriadkovej pokuty sa môže začať
doručením rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty, pričom doručenie rozhodnutia sankcionovanej osobe sa považuje za
prvý úkon v konaní voči tejto osobe a týmto doručením je tiež voči príslušnej osobe splnená informačná povinnosť
Národnej banky Slovenska podľa § 16 ods. 2 zákona o dohľade (t.j. oznámenie o začatí konania o uložení sankcie
s uvedením dôvodov začatia konania).
Pre uľahčenie výkonu dohľadu na mieste a prekonanie odporu dohliadaného subjektu bola novelou č. 276/2009
Z. z. (zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) v § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dohľade doplnená možnosť po bezvýslednej výzve na umožnenie
vstupu osobám povereným výkonom dohľadu vymôcť si vstup. V nadväznosti na to bolo zmenené aj písm. c) nasledovne:
po bezvýslednej výzve na poskytnutie dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch údajov a iných potrebných
informácií, písomnosti a veci sú osoby poverené výkonom dohľadu oprávnené vymôcť si k nim prístup prekonaním odporu
alebo vytvorenej prekážky, a to aj s pomocou prizvanej osoby spôsobilej na zabezpečenie prekonania odporu alebo
vytvorenej prekážky. Išlo tu o potrebu riešiť prípad, ktorý spočíval odmietaní poskytovať súčinnosť zo strany dohliadaného
subjektu, a to cestou inšpirácie zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (§ 22 ods. 9). Zákon č.
276/2009 Z. z. súčasne doplnil do zákona o dohľade explicitne výnimku zo zásady ne bis in idem, ktorá pred jej
zakotvením v praxi viedla k zrušeniu niekoľkých rozhodnutí prvostupňového útvaru dohľadu nad finančným trhom druhým
stupňom – bankovou radou. Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nevyhnutne v dôsledku implementácie smernice o platobných službách viedol ku konštituovaniu nových dohliadaných
subjektov: platobných inštitúcií a pobočiek zahraničných platobných inštitúcií. Zároveň sa pod dohľad Národnej banky
Slovenska dostala aj Exportno-importná banka Slovenskej republiky (§ 1 ods. 3 nové písmeno b). Z hľadiska organizácie
dohliadacej práce je dôležité, že uvedený zákon riešil aj situáciu, že v období niekoľkých mesiacov pred parlamentnými
voľbami nedošlo k menovaniu viceguvernéra zodpovedného za výkon dohľadu nad finančným trhom (posledný
viceguvernér s touto zodpovednosťou bol Ing. Martin Barto, CSc., ktorý ukončil svoj mandát 31. januára 2010; za
pozornosť stojí skutočnosť, že doteraz nebol ustanovený jeho nástupca v tejto funkcii). Situácia sa vyriešila tak, že novela
zákonom č. 492/2009 Z. z. umožnila útvar dohľadu nad finančným trhom presunúť aj do riadiacej pôsobnosti iného člena
bankovej rady (doplnenie § 5 ods. 2 zákona o dohľade). Oblasť dohľadu následne riadil na základe tohto zákonného
splnomocnenia iný člen bankovej rady (Ing. Slavomír Šťastný, PhD. MBA), a to do 1. júla 2010. S účinnosťou od 1. júna
2010 (zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov) došlo k opätovnej zmene § 5 ods. 2 zákona o dohľade, ktorá mala riešiť dlhotrvajúcu
situáciu neobsadenosti pozície viceguvernéra, ako aj pripravovanú druhú organizačnú zmenu útvaru dohľadu nad
finančným trhom. Podľa úplne nového znenia § 5 ods. 2 zákona o dohľade: „Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad
finančným trhom rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad finančným trhom pri plnení úloh tohto útvaru a prijíma a
podpisuje rozhodnutia v prvom stupni za útvar dohľadu nad finančným trhom, ak zákon neustanovuje inak. Organizačné
usporiadanie, zásady riadenia a podrobnejšie vymedzenie a rozčlenenie úloh útvaru dohľadu nad finančným trhom určí
organizačný poriadok Národnej banky Slovenska.“.
Druhá organizačná zmena útvaru dohľadu nad finančným trhom bola návratom k (vnútornému) sektorovému
členeniu. S účinnosťou zmien organizačného poriadku Národnej banky Slovenska od 1. júla 2010 došlo k reorganizácii
pôvodných troch odborov na odbory príslušné podľa dohliadaných segmentov finančného trhu: odbor dohľadu nad
bankovníctvom a platobnými službami, odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým
sporením, odbor regulácie a finančných analýz. Mám za to, že plná integrácia (teda aj vnútorná) mala význam pre
jednotnú aplikáciu postupov voči účastníkom trhu, bez ohľadu na ich význam a ekonomickú veľkosť. Táto skutočnosť sa
síce zvykla vyčítať, ale určitá miera odlišnosti v prístupe k jednotlivým druhom dohliadaných subjektov vždy vyplynula zo
špecifickosti právnej úpravy toho ktorého sektora finančného trhu a povahy dohliadanej činnosti.
Zatiaľ predposledná novela zákona o dohľade – zákon č. 186/2009 Z. z. podstatne rozšírila definičnú náplň
foriem dohľadu (dohľad na mieste v § 2 ods. 10, dohľad na diaľku v § 2 ods. 11). Opäť išlo o poučenie z praktického
výkonu dohľadu (konkrétne v poisťovníctve) a najmä vedenia sankčných konaní. Spochybňovanie predmetu dohľadu a
následného využívania ním získaných podkladov v sankčných konaniach bolo z hľadiska zákonodarcu potrebné zamedziť,
a to explicitným vymedzením skupiny informácií, ktoré je Národná banka Slovenska oprávnená získavať v rámci
uvedených foriem dohľadu (po novom ide o informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného
subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným
subjektom). Domnievam sa, že táto zmena však bola redundantnej povahy, pretože zdôvodniť potrebu získavania
informácií bolo možné dovtedy už podľa § 2 ods. 1 zákona o dohľade (s výnimkou získavania informácií od iných osôb
ako dohliadaných subjektov ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, hoci
implicitne možno dedukovať aj toto z § 2 ods. 1 zákona o dohľade). Zaujímavou je skutočnosť, že § 2 ods. 1 bol zmenený
až následne v nadväznosti zmeny v § 2 ods. 10 a 11, a to novelou č. 492/2009 Z. z.
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Zmeny zasiahli aj iné ustanovenia. Z nich môžem spomenúť najmä výpočet príspevkov dohliadaných subjektov (§
40 ods. 3, 4) a povinnosť platiť poplatok za úkony a konanie Národnej banky Slovenska (nový § 42).
2

PODMIENKY ČINNOSTI PRI UPLATŇOVANÍ USTANOVENÍ ZÁKONA O DOHĽADE
Ako už bolo vyššie spomenuté, po integrácii dohľadu nad finančným trhom sa zlúčili dve inštitúcie: Úrad pre
finančný trh a Národná banka Slovenska, ktorá sa stala nástupcom úradu pre oblasť kapitálového trhu, komerčného
poisťovníctva a dôchodkového sporenia. S tým pochopiteľne súviselo aj zlúčenie dvoch odlišných pracovných kolektívov:
zamestnancov útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska a zamestnancov Úradu pre finančný trh, najmä tzv.
„kapitalistov“, „poisťovákov“ a „dôchodkárov“. V nadväznosti na túto skutočnosť sa preto pristúpilo k organizácii útvaru
dohľadu nad finančným trhom spôsobom, ktorý fakticky pokrýval pôvodné vnútorné členenie Úradu pre finančný trh
(samostatný úsek), pričom zamestnanci bankového dohľadu ostali separovaní v rámci vlastného bankového úseku,
s pričlenením agendy obchodníkov s cennými papiermi.2 Postupne sa dohliadací personál plne integroval, pričom ho
čakali dve organizačné zmeny (1. február 2007 – spojená s presídlením do budovy Národnej banky Slovenska, 1. júl 2010
– spojená so sťahovaním v rámci poschodí Národnej banky Slovenska), ktoré niektorí pracovníci sledovali s obavami.
Kým prvá zmena bola cestou k plnej integrácii personálu dohľadu, druhá zmena predstavovala návrat k sektorovému
dohľadu pri organizácii práce.
Počas vyše päťročného výkonu integrovaného dohľadu Národnou bankou Slovenska aplikáciu zákona o dohľade
a jednotlivých sektorových zákonov regulujúcich finančný trh zabezpečovali približne 180 zamestnanci útvaru dohľadu nad
finančným trhom (z celkového počtu cca 1100 zamestnancov Národnej banky Slovenska). Kolektív skutočne početný
a rozmanitý. Nakoľko mám konkrétne osobné skúsenosti s prácou v tomto kolektíve, som jednoznačne presvedčený, že
zmienený počet je plne zdôvodniteľný. Ba čo viac, mám za to, že je vzhľadom na stúpajúce úlohy orgánu dohľadu aj
kvantitatívne poddimenzovaný. Iba jedna šestina zamestnancov našej centrálnej banky sa venuje dohliadacím
procedúram a administratívno-právnym konaniam. Paradoxne pritom výkon finančného dohľadu je po strate menovej
suverenity Slovenskej republiky po vstupe do eurozóny (dňom 1. januára 2009) jednou z hlavných funkcií centrálnej banky
Slovenska.
Materiálne je Národná banka Slovenska vybavená dostatočne. Azda aj to bol jeden z dôvodov (najmä popri
vyššej úrovni výkonu bankového dohľadu), pre ktorý došlo k integrácii zánikom Úradu pre finančný trh.
Pre súhru medzi rôznymi pracovnými pozíciami v rámci výkonu dohľadu je dôležité správne manažovanie práce
pri zohľadnení kvalifikácie zamestnanca a profilu funkčného miesta (náplne práce). Právnici asi ťažko porozumejú
matematickým vzorcom validácie modelov kvalifikovaného výpočtu kapitálovej požiadavky na krytie bankových rizík,
napriek tomu musia vedieť identifikovať zákonné povinnosti3 dohliadaného subjektu, vyplývajúce z regulatórnej úpravy
Baselu II, a to za účelom možnej kvalifikácie porušenia a primeraného zrozumiteľného zdôvodnenia v odôvodnení
rozhodnutia. Na druhej strane je pre členov on-site a off-site dohliadok (často ekonómov a matematikov) nevyhnutné
poznať aspoň základný právny rámec procesných postupov výkonu dohľadu, ktorý je predpokladom správneho uplatnenia
ustanovení zákona o dohľade, prípadne aj sektorových zákonov. Myslím, že do budúcna je potrebné posilniť práve
analytické útvary a právny support dohľadu na úkor všeobecného ekonomického vzdelania. A to vzhľadom na skutočnosť,
že dohľad je čoraz sofistikovanejší, zákonné požiadavky kladené na dohliadané subjekty rozsiahlejšie a v nadväznosti na
to dohliadané subjekty vo svojom správaní čoraz ostražitejšie v komunikácii s národnou dohliadacou autoritou, najmä
pokiaľ ide o identifikáciu toho, čo po nich „zase NBS-ka chce“.
3

ZÁVER
Suma sumárum, máme tu piate výročie aplikácie zákona, ktorý upravuje osobité procesno-právne postupy, bez
toho, aby bol doteraz výraznejšie podrobený teoretickému skúmaniu zo strany akademickej obce (najmä správnym
právom procesným a finančným právom), alebo aplikačným problémom zo strany právnej praxe (advokátske kancelárie
zastupujúce dohliadané subjekty pred Národnou bankou Slovenska). V zásade možno konštatovať, že smerodajný
zostáva aplikačný výklad orgánu dohľadu a jeho správna diskrécia, ktoré však podliehajú názorovým tendenciám vnútri
inštitúcie (aj keď nie politickým vzhľadom na ústavnú nezávislosť centrálnej banky v čl. 56 ods. 1 Ústavy SR) alebo
postupom „pokus/omyl“. Predostretý príspevok sa pokúsil zhrnúť základné legislatívne zmeny v tomto právnom predpise
a ich podnety, pričom neopomenul ani tak významný prvok, ako je pracovný kolektív orgánu dohľadu. Týmto vyjadrujem
svoju osobnú hlbokú poklonu ľuďom, ktorí pracujú na tomto úseku v záujme investorskej verejnosti a vôbec celej
spoločnosti.
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MEDZINÁRODNÉ DVOJITÉ ZDANENIE
Michal Karabinoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku sa zaoberá medzinárodnými aspektmi zdaňovania priamych daní. Autor sa zaoberá dôvodmi
vzniku medzinárodného dvojitého zdanenia a opisuje právne prostriedky zamedzenia dvojitého zdanenia. Cieľom
príspevku je poukázať na význam Modelovej daňovej zmluvy OCED o príjmoch a majetku. Na jej základe štáty prijímajú
medzinárodné zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia. Druhá časť práce je zameraná na opísanie metód, ktoré sa
používajú na zamedzenie dvojitého zdanenia. Autor sa detailne zaoberá metódou vyňatia zahraničných príjmov
a metódou započítania dane. V závere práce autor venuje pozornosť možnému vývoju v oblasti právnej úpravy
zamedzovania medzinárodného dvojitého zdanenia.
Kľúčové slová: medzinárodné dvojité zdanenie, Modelová daňová zmluva OECD o príjmoch a majetku, metóda vyňatia,
metóda jednoduchého započítania
Abstract: The Author of this article deals with the international aspects of direct taxation. The author pays attention to the
reasons for creation of international double taxation and describes the legal instruments eliminating double taxation. The
aim of this article is to refer to the importance of The OECD Model Tax Convection On Income and On Capital. On basis
of this model treaty, the states adopt international treaties to eliminate double taxation. The second part of this article is
focused on describing the methods, which are used to prevent double taxation. The author deals with exemption method
and credit method. At the end of the article the author draws attention to a possible development in scope of the legal
regulation concerning the elimination of international double taxation.
Key words: international double taxation, The OECD Model Tax Convection On Income and On Capital, exemption
method, credit Metod
1

ÚVOD
V súvislosti s rozvojom medzinárodného obchodu, migráciou obyvateľstva a celkovou globalizáciou spoločnosti
sa zvyšuje aj účasť zahraničných fyzických a právnických osôb na ekonomických činnostiach a iných podnikateľských
aktivitách na území Slovenskej republiky. Logicky dochádza aj k zvýšenej účasti slovenských fyzických a právnických
osôb na takejto činnosti v zahraničí. Tieto ekonomické činnosti podliehajú zdaneniu v štáte, kde má osoba, ktorá ich
vykonáva, svoje trvalé bydlisko pri fyzických osobách alebo sídlo resp. miesto skutočného vedenia pri právnických
osobách (tzv. štát rezidencie), ale zároveň aj v štáte, kde sú tieto činnosti vykonávané (tzv. štát zdroja príjmu). Keďže
každý štát vykonáva svoju daňovú suverenitu (určuje podmienky vyberania daní, predmet daní a sadzby daní atď.)
nezávisle na iných štátoch, dochádza ku kolízii dvoch alebo viacerých daňovo-právnych systémov rôznych štátov1, čo
môže mať za následok vznik dvojitého resp. viacnásobného medzinárodného zdanenia2.
Je to dôsledkom toho, že každý štát podrobuje zdaneniu:
všetky príjmy z tuzemských a zahraničných zdrojov daňových rezidentov a všetok majetok daňových
rezidentov
všetky príjmy, ktorých zdroj sa nachádza v tuzemsku a všetok majetok nachádzajúci sa v tuzemsku3
To vedie k tomu, že určitý príjem alebo majetok sa bude zdaňovať vo viacerých štátoch. Ak teda fyzická
osoba, ktorá má daňový domicil4 v Slovenskej republike, vykonáva podnikateľskú činnosť na území Nemecka, na základe
daňovej suverenity bude daň z príjmov z tejto činnosti požadovať Slovenská republika (ako štát rezidencie) a zároveň aj
Nemecko (ako štát zdroja príjmu).
Tento stav, keď dochádza k dvojitému resp. viacnásobnému zdaňovaniu, je však nežiaduci, keďže demotivuje fyzické
a právnické osoby vykonávať takéto činnosti v zahraničí, demotivuje ich vlastniť majetok v zahraničí, zvyšuje daňové
zaťaženie, znižuje zisk a konkurencieschopnosť obyvateľstva.

ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 102.
Dvojité zdanenie rozlišujeme medzinárodné a vnútroštátne na základe toho, či k duplicite zdaňovania dochádza kvôli vnútroštátnym
alebo medzinárodným pomerom.
3 BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 90.
4 Daňový domicil – vzťah daňovníka k štátnemu územiu, ktorý je podmienkou vzniku daňovej povinnosti.
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PRÁVNE PROSTRIEDKY ZAMEDZUJÚCE VZNIKU DVOJITÉHO ZDANENIA
Prvotným právnym prostriedkom štátov v boji proti vzniku dvojitého zdanenia bolo prijímanie vnútroštátnych
opatrení, ktoré sa stali súčasťou ich daňových zákonov a poskytovali jednostranné daňové úľavy. Takúto úpravu obsahuje
aj slovenský zákon o dani z príjmov5 v §45, ktorý však prioritne predpokladá, že SR má uzatvorené medzinárodné zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia. Tieto úľavy majú formu vyňatia zahraničných príjmov zo zdanenia alebo formu
započítania dane zaplatenej v zahraničí6. Zákon o dani z príjmov stanovuje, že ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou
daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia,
postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy7. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda zápočtu dane,
daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v
druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane
pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda vyňatia príjmov, základom
dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je základ dane vyčíslený podľa § 5 ods. 8
zákona o dani z príjmov alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami. Zákon
stanovuje aj kritériá na určenie toho, či osoba sa považuje za daňového rezidenta alebo daňového nerezidenta. Daňovým
rezidentom (osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území
Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle
alebo v niekoľkých obdobiach. Pri vymedzení daňovej rezidencie právnickej osoby vychádza zákon o dani z príjmov
z toho, že daňovým rezidentom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto
skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia
štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom
registri.
Na tomto mieste je však nutné konštatovať, že vnútroštátne jednostranné opatrenia uspokojivo neriešia problém
dvojitého zdanenia. Nemôžu chrániť daňových rezidentov pred vysokými daňami vyberanými v druhých štátoch, ani
nemôžu mať vplyv na spravodlivé rozdelenie daňových výnosov medzi štát rezidencie a štát zdroja. Vnútroštátne predpisy
rovnako nemôžu zabrániť tomu, aby osoba, ktorá je daňovým rezidentom jedného štátu, bola súčasne považovaná za
daňového rezidenta v inom štáte, čo by viedlo k vzniku neobmedzenej daňovej povinnosti vo dvoch štátoch.8 Logickým
vyústením tohto záveru vznikla potreba nájsť také právne prostriedky, ktoré aj reálne zabezpečia zamedzeniu dvojitého
zdanenia. Riešením sa ukázali byť koordinované opatrenia jednotlivých štátov vyjadrené vo forme dvojstranných zmlúv
na zamedzenie dvojitého zdanenia.
3

MODELOVÉ DAŇOVÉ ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA
Spočiatku sa medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvárali náhodile, bez jednotnej
koncepcie. Vznik takto uzatváraných zmlúv datujeme už do poslednej tretiny 19. storočia. Prax však ukázala vznik potreby
zaistiť jednotný výklad týchto medzinárodných zmlúv a zároveň aj potrebu jednotnej terminológie. Cieľom medzinárodných
organizácií sa teda stala snaha vytvoriť model (vzor) medzinárodnej zmluvy, ktorým by sa riadili zmluvné štáty.9 Prvou
takouto modelovou zmluvou sa stala Modelová daňová zmluva OECD10 o príjmoch a majetku.11 Bola spísaná na pôde
OECD v roku 1963 po spracovaní množstva námetov a doporučení. Táto zmluva vytvára určitý právny rámec, na základe
ktorého jednotlivé členské OECD uzatvárajú medzi sebou bilaterálne alebo aj multilaterálne dohody o zamedzení
dvojitého zdanenia. Táto modelová zmluva sa týka zdaňovania príjmov a majetku. Venuje teda pozornosť priamym
daniam, čo je úplne logické, keďže problémy súvisiace s DPH a so spotrebnými daňami sa týkajú len Európskej únie a sú
riešené európskym zákonodarstvom, pretože nepriame dane patria pod pôsobnosť EÚ.
Od roku 1963 sa však rozšíril dopad modelovej zmluvy OECD aj na uzatváranie zmlúv medzi nečlenskými štátmi
OECD a celosvetová aplikácia ustanovení modelovej zmluvy a ich vplyv na väčšinu dohôd pomohli tomu, že komentáre
k ustanoveniam zmlúv sa stali široko uznávaným návodom pri uplatňovaní jednotlivých ustanovení existujúcich zmlúv.12
Je nutné zdôrazniť, že Modelová zmluva nie je nemenný dokument, ale podobne ako iné predpisy podlieha novelizáciám.
Jedna z najvýznamnejších aktualizácií týkajúcich sa tejto modelovej zmluvy bola prijatá v roku 1977. Posledná
aktualizácia bola schválená 22. júla 2010. Na tomto mieste považuje za dôležité upozorniť, od roku 2001 poznáme aj
druhú vzorovú zmluvu. O jej vznik sa pričinila OSN13, ktorá vydala Modelový dohovor OSN Zamedzenie dvojitého

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Tieto metódy sú používané aj v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia.
7 S výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov.
8 BRNOVÁ, M. Medzinárodné daňové vzťahy a SR, dostupné z http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok
=59597 [3.4.2011].
9 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 103.
10 OECD – Organisation for Econonomic Co-Operation and Development (Orgnizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).
11 Originálny názov je The OECD Model Tax Convection On Income and On Capital
12 OECD Modelová zmluva, dostupné z http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=20495 [5.4.2011].
13 OSN – United Nation Organisation (Organizácia spojených národov).
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zdanenia medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.14 Tento modelový dohovor sa odporúča kvôli svojej výhodnosti pre
rozvojový štát najmä v prípadoch, kedy členský štát EÚ uzatvára zmluvu s rozvojovým štátom.15
Dôvod, ktorý bol vodítkom pre vznik modelových zmlúv, bola snaha o zjednodušenie a sprehľadnenie už
uzatvorených, ale aj do budúcnosti plánovaných medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Výhodou
existencie modelových zmlúv je ich jednotná terminológia a teda aj zabezpečenie ich jednotného výkladu pomocou
komentárov, ktoré sú vydávané samotnou OECD. Je nutné povedať, že vzorové zmluvy neobsahujú striktné formulácie,
majú iba odporúčaný obsah a ponechávajú dostatočný priestor pre bilaterálne rokovania štátov či voľnosť pri
rozhodovaní o použití konkrétnej metódy zabránenia dvojitého zdanenia.16 Štáty teda nie sú povinné uzatvárať
medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podľa týchto vzorových zmlúv, ale je pre nich výhodné uzatvárať
zmluvy podľa týchto modelových zmlúv pre ich celosvetovú použiteľnosť, zrozumiteľnosť a existenciu celosvetovo
uznávaných komentárov na ich výklad. Štáty tým posilňujú právnu istotu svojich daňových rezidentov, ktorí si môžu pri
aplikácii jednotlivých zmluvných ustanovení pomôcť univerzálnym komentárom vzorových zmlúv. Štáty pri uzatváraní
medzinárodných zmlúv preberajú aj štruktúru modelovej zmluvy OECD (viď tabuľka č. 1). Modelové zmluvy neriešia ani
otázku pomoci pri výbere daní, ich ustanovenia však zaväzujú štáty k vzájomnému poskytovaniu informácií, ktoré by
napomáhali výberu daní orgánmi daňovej správy.17
Modelová zmluva OECD rozpracúva vymedzenia základných pojmov v prvých 5. článkoch. V článku 1 venuje
pozornosť stanoveniu osobného rozsahu zmluvy a to vymedzením osôb, na ktoré sa zmluva vzťahuje, čo môžu byť
samozrejme právnické osoby a fyzické osoby, príp. len jedna z nich. Je nutné uviesť, že daňové subjekty, ktoré nespĺňajú
podmienky uvedené zmluvy nemôžu využívať výhody zmluvy.18 Článok 2 sa zaoberá vymedzením vecného rozsahu
zmluvy. Určuje teda, ktoré jednotlivé dane sú predmetom zmluvy. Väčšinou sa bude jednať o daň z príjmov a majetkové
dane. Článok 3 obsahuje definície základných pojmov, ktoré sa používajú v ďalších ustanoveniach zmluvy. Cieľom tohto
článku je zabrániť prípadným rozporom pri používaní a výklade týchto pojmov. Vnútroštátnou terminológiou by sme mohli
tie definície nazvať ako „legálne definície pojmov“. V článku 4 vymedzuje daňovú rezidenciu daňového subjektu t.j.
stanovuje podmienky a kritéria na určenie toho, či daná právnická alebo fyzická osoba je daňovým rezidentom jedného či
druhého štátu. V tomto článku sa naplňuje úloha medzinárodných zmlúv zamedziť tomu, aby jedna osoba bola
považovaná za daňového rezidenta 2 rôznych štátov. Rozbor základných pojmov zmluva ukončuje v článku 5, kde sa
zameriava na pojem stálej prevádzkarne. Zmluva ju považuje za trvalé zariadenie pre podnikanie a uvádza príklady
zariadení, ktoré sú považované za typickú stálu prevádzkareň a príklady zariadení, ktoré nie sú stálou prevádzkarňou, aj
keď inak znaky stálej prevádzkarne napĺňajú.19
Číslo článku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obsah článku zmluvy (slovensky)
Osoby, na ktoré sa zmluva vzťahuje
Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje
Definície
Daňová rezidencia
Stála prevádzkareň
Príjmy z nehnuteľného majetku
Zisky podnikov
Medzinárodná doprava

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Združené podniky
Dividendy
Úroky
Licenčné poplatky
Zisky z predaja majetku
Príjmy zo zamestnania
Tantiémy
Umelci a športovci
Penze
Verejné funkcie
Študenti
Iné príjmy

Obsah článku zmluvy (anglicky)
Persons Covered
Taxed Covered
General definitions
Resident
Permanent establishment
Income from immovable property
Business profits
Shipping, inland waterways transport and air
transport
Associated enterprises
Dividends
Interest
Royalties
Capital gains
Employment Income
Directors´ fee
Artists and Sportsmen
Pensions
Government Services
Students
Other Income

Originálny názov je UN Model Double Taxation Convetion Between Developed and Developing Countries
BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 93.
16 BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 93.
17 BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 94.
18 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 103.
19 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 104.
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21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Majetok
Zamedzenie dvojitého zdanenia
- metóda vyňatia
- metóda zápočtu
Zákaz diskriminácie
Riešenie prípadov cestou dohody
Výmena informácií
Pomoc pri výbere daní
Diplomati a konzulárni pracovníci

Capital
- Exemption Method
- Credit Method

Non-discrimination
Mutual Agreement procedure
Exchange of Information
Assistance in the collection of taxes
Members of Diplomatic Missions and Consular
Posts
Územná pôsobnosť
Territorial extension
Vstup zmluvy do platnosti a účinnosti
Entry into force
Podmienky vypovedania zmluvy
Termination
Tabuľka 1: Štruktúra zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podľa vzoru OECD

Okrem dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia poznáme výnimočne aj viacstranné dokumenty
zaoberajúce sa touto problematikou. Typickým príkladom je Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia skupiny Andských
štátov z roku 1971, ale aj Mnohostranný dokument o zamedzení dvojitého zdanenia autorských honorárov a doplnkový
protokol z roku 1979.20
4
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA UZAVRETÉ SLOVENSKOU
REPUBLIKOU
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa z pohľadu Slovenskej republiky uzavierajú ako dvojstranné zmluvy
podľa typového modelu OECD a v intenciách vzorovej zmluvy OSN.21 Tieto medzinárodné zmluvy sa po ich uzavretí
stávajú prameňom slovenského právneho poriadku a teda zaväzujú štáty posudzovať otázky v nich upravené podľa
obsahu týchto zmlúv. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia menia ustanovenia slovenských daňových zákonov a preto
sa vyžaduje pred ich ratifikáciou prezidentom republiky súhlas Národnej rady SR. Platnosť nadobúdajú tieto zmluvy po
výmene ich ratifikačných listín alebo dňom výmeny oznámení o schválení zmluvy a musí dôjsť ešte k jej publikovaniu
v Zbierke zákonov. Účinnosť týchto zmlúv sa zvyčajne kryje s ďalším zdaňovacím obdobím (zvyčajne od 1.januára
nasledujúceho roka po roku, v ktorom zmluva nadobudla platnosť).22
V súčasnosti má Slovenská republika podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so 63 štátmi, z toho 61 týchto
zmlúv je platných. Na okraj je potrebné dodať, že niektoré z týchto zmlúv (napr. s Brazíliou, Čínou, Francúzskom) boli
uzatvorené ešte v čase existencie spoločnej Česko-slovenskej republiky.
Považujem za dôležité zdôrazniť, že rozhodujúce ustanovenia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia majú kolízny charakter. Zakotvujú teda pravidlo, ktorý zmluvný štát je oprávnený požadovať platenie dane na
základe v zmluve stanovenej právnej skutočnosti. To, či k samotnému ukladaniu a výberu tejto dane aj skutočne dôjde,
však záleží od vnútroštátnej úpravy oprávneného štátu. Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
nenahradzujú vnútroštátne daňové zákonodarstvo, len ho doplňujú. Ak určitý príjem alebo majetok sa má podľa zmluvy
zdaniť slovenským správcom dane, avšak takéto zdanenie nemá oporu v slovenskej právnej úprave, táto daň nemôže byť
ukladaná a vyberaná. Ak by sa tak stalo, došlo by ku porušeniu základného princípu daňového práva upraveného
v Ústave SR v článku 59 – „Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona“ (princíp zákonnosti
ukladania daní).
Zmluvy samy osebe neustanovujú žiadnu novú povinnosť vo sfére zdaňovania, ktorú by zmluvný štát nemal.
Základ zmluvy tvorí existujúca daňová sústava zmluvných štátov.23 Zmluvy stanovujú, na ktoré dane sa vzťahujú. Menujú
nielen tie dane, ktoré sú v súčasnosti vyberané, ale toto vymedzenie daní je omnoho širšie, keďže časom môže dôjsť
k úpravám v daňových sústavách zmluvných štátov. V nadväznosti na to sa v zmluvách uvádza, že sa vzťahujú aj na
všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať po dátume podpisu zmluvy popri súčasných
daniach alebo namiesto nich.24
Istú nevýhodu dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia treba vidieť v nemožnosti týchto zmlúv
zabrániť dvojitému zdaneniu v prípade, ak jeden daňovník má príjmy z viacerých štátov.
5

METÓDY ZABRÁNENIA MEDZINÁRODNÉHO DVOJITÉHO ZDANENIA
Samotný spôsob zabránenia medzinárodného dvojitého zdanenia spočíva v určení metód. Metódy vylúčenia
dvojitého zdanenia a ich formy a kombinácie je potrebné poznať, lebo len ich správna aplikácia môže na jednej strane
BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 95.
BALKO, L. – KRÁLIK, J. Finančné právo II. časť, s. 351.
22 BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 95.
23 BALKO, L. – KRÁLIK, J. Finančné právo II. časť, s. 351.
24 BALKO, L. – KRÁLIK, J. Finančné právo II. časť, s. 352.
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znížiť daňovú povinnosť daňovníka a tým ušetriť jeho prostriedky a na druhej strane môže neznalosť týchto metód
daňovníkom značne zvýšiť ich daňovú povinnosť.25
Poznáme 2 základné metódy zamedzenia dvojitého zdanenia:
1) metóda vyňatia zahraničných príjmov
2) metóda započítania zahraničných príjmov
V praxi môžu byť použitá jedna metóda pre všetky druhy príjmov, ale aj viac metód na rozličné druhy príjmov
napr. pre príjmy zo závislej činnosti sa použije metóda vyňatia a pre príjmy z podnikateľskej činnosti metóda započítania.
Zásadný rozdiel medzi týmito metódami je v tom, že metóda zápočtu sa dotýka priamo dane, zatiaľ čo metóda vyňatia
priamo zdaňovaného príjmu.
Samotná metóda vyňatia zahraničných príjmov (Exemption method) spočíva v tom, že príjmy dosiahnuté
v zahraničí sa nezahrňujú do základu dane v štáte rezidencie (štát, kde má daňovník neobmedzenú daňovú povinnosť)
daňovníka. Na tieto príjmy sa teda v štáte rezidencie pri vyrubení dane neprihliada (určitá výnimka je pri vyňatí s výhradou
progresie). Táto metóda je založená na zásade, že štát zdroja príjmov má legitímnejšie právo na zdanenie príjmov, ako
štát ktorého je daňovník daňovým rezidentom.26 Táto metóda je pre daňovníka výhodnejšia, ak v štáte zdroja príjmu sa
z tohto príjmu vypočíta nižšia daň ako keby sa vypočítala z rovnakého príjmu na území Slovenskej republiky (napr. v štáte
zdroja príjmu je 10% lineárna sadzba dane a u nás je 19%).
Metóda vyňatia má 2 základne formy:
a) vyňatie úplné (Full Exemption) – znamená, že príjem dosiahnutý v zahraničí nemá vplyv na tuzemskú daňovú
povinnosť
b) vyňatie s výhradou progresie (Exemption with progression) – znamená, že štát rezidencie prihliada na
zahraničné príjmy pri určovaní daňovej sadzby (týka sa to štátov, ktoré používajú pri výpočte progresívnu
daňovú sadzbu). t.j. podľa výšky celkových (tuzemské a zahraničné príjmy spolu) príjmov daňovníka sa určí
daňová sadzba. Pri výpočte samotnej daňovej povinnosti sa potom vychádza z takto určenej daňovej sadzby.
Základ dane však pozostáva len z tuzemských príjmov, na zahraničné sa neprihliada. V praxi sa pri tejto
metóde používa metóda „spriemerovania“ (vypočíta sa priemerné daňové zaťaženie pripadajúce na súhrn
príjmov daňovníka a takto zistené percento dane sa použije na výpočet dane z tuzemských príjmov –
používané aj v SR do 31.12.2003) alebo „metóda nadčítania“ (tuzemské príjmy sa fiktívne pripočítajú ku
zahraničným príjmom a je na ne prihliadané ako keby boli horným príjmom z celkového súhrnu príjmov a
zistené percento dane, ktoré vyplýva pre danú úroveň príjmov sa použije pre zdanenie tuzemských príjmov –
táto metóda je nevýhodná pre daňovníka).27
Slovensko má uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov s
nasledujúcimi štátmi: Bosna a Hercegovina, Brazília, Cyprus, Čína, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India,
Japonsko, Luxembursko, Macedónsko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Srí Lanka, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko.
Metóda započítania zahraničných príjmov znamená, že v štáte príjemcu (rezidencia daňovníka) sa do
daňového základu započítajú aj tuzemské aj zahraničné príjmy. Po vypočítaní dane zo súhrnu týchto príjmov sa však
odpočíta daň, ktorá už bola zaplatená daňovníkom v zahraničí (štát zdroja príjmu).
Aj táto metóda má však svoje varianty:
a) plné započítanie (Full Credit) – od vypočítanej dane (zo všetkých príjmov) sa odpočíta plná výška dane
zaplatenej v zahraničí bez ohľadu na to, aká bola v zahraničí uplatnená sadzba dane na tieto príjmy. Tento
variant zápočtu môže byť v niektorých prípadoch výhodná pre daňovníka (ak daň zaplatená v zahraničí je
vyššia ako by bola u nás), v iných prípadoch pre štát a to v závislosti od výšky zdanenia v zahraničí. Táto
metóda sa využíva veľmi zriedkavo a je menej administratívne náročná.
b) jednoduché započítanie (Ordinary credit) – používa sa, aby štát príjemcu nedoplácal na vyššiu úroveň
zdanenia príjmu v zahraničí. V súlade s týmto variantom sa daň zaplatená v zahraničí v súlade so
zahraničnými predpismi započíta na daňovú povinnosť v tuzemsku maximálne vo výške dane, ktorá by
pomerne pripadala na tento zahraničný príjem v tuzemsku. Ak daň zaplatená v cudzom štáte je vyššia ako daň
vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, daňový úrad občanovi nič vracať nebude. Naopak ak
daň zaplatená v cudzom štáte je nižšia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, občan
musí vzniknutý rozdiel na Slovensku doplatiť.28
Slovensko má uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane s nasledujúcimi
štátmi: Austrália, Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Fínsko, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island,
Izrael, Juhoafrická republika, Kanada, Kórejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko,
Metódy vylúčenia dvojitého zdanenia, dostupné z http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=81179
[2.4.2011].
26 BABČÁK, V. Daňové právo Slovenskej republiky, s. 91.
27 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii, s. 104.
28 Mojmír Mihál, Príjem v zahraničí a povinnosť podať daňové priznanie, dostupné z http://blog.etrend.sk/mihalblog/2010/02/07/prijem-vzahranici-a-povinnost-podat-danove-priznanie/ [1.4.2011]
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Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina,
Uzbecká republika.
Vzorová zmluva OECD, tým že nepredstavuje multilaterálnu dohodu, ponecháva voľnosť pri rozhodovaní
o použití metódy zabránenia dvojitého zdanenia (zápočet alebo vyňatie) jednotlivým štátom.29
Považujem za dôležité upozorniť na novelu zákona o dani z príjmov, účinnú od 1.3.2009. Pri podávaní daňového
priznania môže daňovník – daňový rezident SR, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, použiť
metódu vyňatia príjmu, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.30
Záverom k metódam zabránenia dvojitého zdanenia by som dodal, že môže dôjsť k prípadu, že príjem daňovníka
nebude vôbec zdanený. Táto situácia nastane, ak daňovníkov príjem bude v zahraničí oslobodený od dane
a medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom má zakotvenú metódu vyňatia zahraničných
príjmov. Daň sa teda nezaplatí v zahraničí z dôvodu oslobodenia príjmu od dane a nezaplatí sa ani v tuzemsku, keďže
podľa stanovenej metódy sa na tento príjem v tuzemsku neprihliada (t.j. je vyňatý).
6

TENDENCIE ÚPRAVY ZAMEDZENIA DVOJITÉHO ZDANENIA V EÚ
Európska Komisia vytvorila už v roku 2002 návrh modelu európskej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
(European Union Model Tax Convention). Dôvodom pre aktivitu Európskej únie aj v tejto oblasti je snaha zjednotiť
uplatňovanie jednotlivých metód zamedzenia dvojitého zdanenia a zároveň aj, že súčasné zmluvy nezaväzujú zmluvné
štáty k poskytovaniu informácií napomáhajúcich výberu daní daňovými orgánmi príslušných štátov. Snahou Európskej
Komisie je zahrnúť do spomínaného modelu aj niektoré dôležité pravidlá zo smerníc o priamom zdaňovaní. Tento model
by mali podpísať všetky členské štáty Európskej únie. Poznáme 2 možnosti realizácie tohto modelu –
1) ustanovenie európskej modelovej zmluvy budú predstavovať určité odporučenie pre uzatváranie vlastných
(národných zmlúv) jednotlivými štátmi – podobne ako sa v súčasnosti aplikuje modelová zmluva OECD
2) alebo na základe tohto modelu by uzatvárala Európska únia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia za členské
štáty EÚ ako celok.31
7

ZÁVER
Medzinárodné dvojité zdanenie je nechcený fenomén v medzinárodnej daňovej oblasti. Aj napriek tomu, že
dvojité zdanenie neporušuje normy medzinárodného práva, štáty prijímajú opatrenia, aby k dvojitému zdaneniu
nedochádzalo. Obrovský význam pre napĺňanie ich snahy má Modelová daňová zmluva OECD o príjmoch a majetku.
Modelová zmluva OECD slúži ako určité vodítko a schéma pre štáty ako suverénne subjekty medzinárodného práva32,
ako si upraviť vzájomné práva a povinnosti v oblasti zabránenia dvojitého zdanenia. Zmluvné štáty sa môžu slobodne
rozhodnúť, či využijú modelovú zmluvu, ktorú im ponúka OECD s celosvetovo uznávaným výkladom alebo uzavrú novú
zmluvu s iným pojmoslovím, ktoré môže vytvárať problémy pri výklade zmluvy. Význam a aplikácia medzinárodných zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia nebudú upadať, keďže rozvoj medzinárodného obchodu a celková globalizácia
spoločnosti neustále napreduje. V poslednom období sa snaží do tejto oblasti preniknúť aj Európska únia, ktorá svojou
postupnou legislatívou sa snaží o vytvorenie vlastnej modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo dokonca o
multilaterálnu zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá by priamo riešila medzinárodné zdaňovanie medzi 27
členskými štátmi.
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ZMĚNY VE SPRÁVĚ DANÍ V ČESKÉ REPUBLICE*
Damian Czudek, Kristýna Chalupecká
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článek si klade za cíl představit čtenáři zásadní změny v oblasti správy daní, ke kterým došlo
v souvislosti s účinností od 1. ledna 2011 nového zákona upravujícího správu daní. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
nahradil po osmnácti letech platný a účinný zákon o správě daní a poplatků. Tato problematika je však natolik široká, že
by analýza každého institutu a souvisejících změn v daňovém řádu vydala za samostatný článek. Autoři se proto pokusí
představit pouze základní změny a cíle jaké si klade nová úprava, paletu nově používaných pojmů, strukturu daňového
řádu a následně se zaměří na podrobnější analýzu a komparaci s dřívější úpravou otázek týkajících se e-governmentu a
s tím úzce souvisejících změn v doručování při správě daní. V neposlední řadě bude řeč také o problematice poskytování
informací daňovému subjektu – jasná pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj.
Kľúčové slová: daňový řád, správa daní, daňové řízení, základní zásady, doručování, elektronizace, daňový spis,
nahlížení do spisu,
Abstract: The main aim of the contributions is to present the crucial changes in the field of Tax Administration that
became effective from 1st January 2011 with new Tax Code. The Act No. 280/2009 Coll., Tax Code, replaced the Act on
Tax and Fee Administration. This area is so vast that proper analysis of every institute demands its own paper. For that
reason the authors try to introduce solely the most important changes and aim of the new regulation, also the scale of new
terms, the structure of the tax code and consequently the contribution they focus on the more detailed analysis and
comparison with the previous e-government regulation and attached changes in the Tax Administration. The paper also
mentions the providing information from the Tax file – clear rules for Tax files administration and inspection.
Key words: Tax Code, Tax Administration, Tax proceedings, basic principles, delivering, electronisation, Tax files, Tax
Files inspection
1

ÚVOD
V poslední době došlo v českém daňovém procesu k „malé revoluci“ nebo spíše k jednomu ze zásadních milníků
v jeho evoluci. O evoluci mluvíme proto, že nový daňový řád1, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011, se zde nezjevil jako
blesk z čistého nebe, ale jeho vzniku předcházely roky práce a debaty nad podobou stěžejního předpisu, dovolíme si
tvrdit, svého druhu „kodexu“ daňového práva. Daňový řád nahradil do té doby platný a účinný zákon o správě daní a
poplatků2, který byl za dobu své osmnáctileté existence mnohokrát novelizován3.
Daňový řád obsahuje především normy procesní, ale najdeme tam také normy svou povahou hmotněprávní. Je
tak určitým sjednocovatelem a samozřejmě lex generalis k jiným daňovým zákonům4, neboť zde najdeme ustanovení
společná pro všechny daňové předpisy.
Mohli bychom říci, že je to jeden z prvních kroků a možná i argumentů svědčící do budoucna o samostatnosti
daňového práva, jak je tomu u našich severních sousedů v Polsku. Zde se setkáváme s názory, které již jsou obecně
přijaty, že daňové právo se vydělilo z finančního práva a je tak samostatným právním odvětvím. Jedním z propagátorů
tohoto názoru je prof. Etel, který tvrdí, že finanční právo vybuchlo a rozpadlo se na jednotlivá odvětví, které byly prvotně
částí celku.5 V České republice převažují tendence spíše konzervativní a daňové právo je tak bráno jako nedílná součást
práva finančního.
2

DAŇOVÝ ŘÁD – CÍLE ÚPRAVY
Finanční právo, zejména však právo daňové, je úzce spjato s neustále probíhajícími změnami ve státě. Daňové
příjmy stanoví jeden ze základních příjmů veřejných rozpočtů, které nejen stát, ale i samosprávné celky nepochybně ke
své existenci a plnění svých úkolů potřebují. Daně jsou také jedním z nástrojů, jak ovlivnit ekonomický, někdy také
politický vývoj ve státě. A možná i proto dochází k neustálým změnám v této oblasti, které se následně projevují
nespočtem novelizací. Zákon o správě daní a poplatků nebyl žádnou výjimkou. Stal se tak za dobu své existence

* Článek vznikl v rámci realizace projektu „Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na správu daní a elektronizaci výkonu
veřejné správy“ z Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů.
1 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále také DŘ).
2 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále také ZSDP).
3 Průměr novelizací za jeden rok činí cca 3,2 novely v jednom roce.
4 Např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, atd.
5 ETEL,L., Místo daňového práva v systému práva, Brno, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 25.5.2009.

223

nepřehledným a pro lepší a efektivnější plnění základního cíle správy daní, tj. správného zjištění a stanovení daní a
zabezpečení jejich úhrady6, nedostatečným.
Jak vyplývá z důvodové zprávy k daňovému řádu, základními cíli nové právní úpravy jsou:
•
vymezení a upřesnění použitých pojmů a jejich vazeb v jednotlivých institutech, což by mělo ovlivnit
pozitivně některé opakující se spory o výklad procesního zákona, posílit právní jistotu adresátů norem
daňového práva a vytvořit základ pro sjednocení terminologie v rámci daňového práva,
•
vytvoření systematicky uspořádaného a přehledného textu, který umožní snadnou a přehlednou
orientaci a který bude obsahovat pokud možno krátké a přehledné paragrafy a odstavce, které
přispívají k větší čitelnosti textu,
•
rozšíření základních interpretačních zásad uplatňujících se při správě daní v souladu s ústavním
pořádkem, judikaturou a s reflexí obecných zásad činnosti správních orgánů obsažených ve správním
řádu, při současném zachování zásad typických pro berní právo,
•
zkvalitnění výkonu daňové administrativy a podpora klientského přístupu při jednání s daňovými
subjekty,
•
širší míra zapojení výpočetní techniky v návaznosti na projekt jednotné elektronické komunikace (egovernment),
•
nová úprava doručování koncipovaná tak, aby postavení adresáta bylo totožné s obdobnými modely v
jiných procesních řádech a zamezilo se možným obstrukcím a vyhýbání se doručení,
•
posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až za
právní moc rozhodnutí,
•
změnu v systému opravných a dozorčích prostředků, kde se rozšířil specificky daňový postup
umožňující podání dodatečných daňových tvrzení na nižší daň na úkor obnovy řízení, což daňovým
subjektům umožní účinněji brojit proti případným nesprávným platebním výměrům, a to po celou dobu,
po kterou je možno daňovou povinnost měnit,
•
změnu oproti současnému přístupu k odůvodnění rozhodnutí ve smyslu zakotvení obecného
požadavku, že každé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění, nestanoví-li zvláštní úprava jinak,
•
jednoznačné nastavení lhůty pro stanovení daně, která ohraničuje prostor, do kdy lze zvyšovat i
snižovat daňovou povinnost,
•
předřazení priority úhrady daně před její příslušenství, které daňovému subjektu umožní uhradit
nejprve dlužnou daň a eliminovat tak vznik dalšího úročení,
•
zavedení jednoznačných pravidel pro možnost opakování daňové kontroly,
•
podstatné a racionální omezení subsidiárního použití občanského soudního řádu při daňové exekuci,
tak, aby byly odstraněny pochybnosti, které důvodně vznikaly při aplikaci správními úřady těch
oprávnění, která stanovil občanský soudní řád pro soudy a soudce,
•
zavedení transparentních pravidel pro vedení spisu a nahlížení do něj, které přispěje ke zkvalitnění
kontaktů mezi správci daně a veřejností a usnadní orientaci daňového subjektu ve spisovém
materiálu.7
V dalším výkladu se budeme zabývat pouze vybranými změnami, ke kterým mělo dojít v souladu s výše
představenými cíli nové úpravy. Středem naší pozornosti bude jednak problematika nových pojmů v daňovém řádu, jeho
struktura, nové instituty a změny v těch stávajících, jako např. problematika poskytování informací daňovému subjektu –
jasná pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj. V neposlední řadě se zastavíme u otázek týkajících se egovernmentu a s tím úzce související změny v doručování při správě daní.
3

VZTAH SPRÁVNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÁDU, ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ
Dalším argumentem pro samostatnost daňového práva jakožto právního odvětví svědčí skutečnost, že při správě
daní se správní řád nepoužije.8 Daňový proces je sice procesem speciálním k procesu správnímu, ale jeho úprava
v daňovém řádu je zcela autonomní a subsidiární použití správního řádu je zde v zásadě vyloučeno. Jediné, co by bylo
možné subsidiárně použít, jsou základní zásady správního procesu upravené ve správním řádu9, které daňový řád
neobsahuje. Dle našeho názoru je to dnes prakticky spíše vyloučeno, neboť katalog základních zásad správy daní
obsažený v daňovém řádu10 byl doplněn11. Avšak tam, kde právní úprava zákona (daňového řádu) neodpovídá zásadám

6 § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, srovnej také dřívější definici: § 1 odst. 2 zákona č.
337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
7 Důvodová zpráva k návrhu zákona – daňový řád [online]. PSP tisk 685/0, část č. 2/4, [cit. 8. června 2011]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=52503.
8 § 262 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
9 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
10 Část první, Hlava II – Základná zásady správy daní.
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stanoveným v § 2 až 8 SŘ, je třeba postupovat podle těchto zásad i v daňovém řízení12 (dle názoru autorů by spíše mělo
zaznít „při správě daní“).
Z pohledu vztahu daňového řádu a správního řádu je možno říci, že v tomto směru v porovnání s úpravou
obsaženou v zákoně o správě daní a poplatků nedošlo k žádným změnám a byla zachována původní koncepce speciality,
ale ne subsidiarity13 a také i použití základních zásad obsažených v zákoně o správě daní a poplatků pro celou správu
daní a ne pouze pro daňové řízení sensu stricto, jak to uvádějí ve svých pracích někteří autoři.
Nelze souhlasit s názorem Dubšekové, která tvrdí že, základní zásady (podle daňového řádu) se uplatňují
v průběhu celé správy daní a netýkají se pouze daňového řízení, jak tomu bylo v ZSDP.14 Zákon o správě daní a poplatků
sice v svém § 2 definuje legislativní zkratku „daňové řízení“ kterým rozumí řízení o daních v souladu se zákony a jinými
obecně závaznými právními předpisy…15, a dále s tímto pojmem operuje v rámci úpravy základních zásad, avšak pokud
se oprostíme od výkladu gramatického a vyjdeme z obsahu normy a smyslu zákona, dospějeme k závěru, že se jedná o
základní zásady uplatňované v rámci celé správy daní.
Z výše uvedeného vyplývá, že již zásady obsažené v zákoně o správě daní se vztahovaly na celou správu daní,
tj. i na jiná řízení než jen daňové řízení sensu stricto. Stejně, jak je tomu dnes v úpravě obsažené v daňovém řádu.16
4

STRUKTURA DAŇOVÉHO ŘÁDU
V porovnání se zákonem o správě daní a poplatků nám daňový řád nabobtnal a obsahuje 266 paragrafů. Na
jedné straně některé instituty byly upraveny celkem autonomně a úprava se rozšířila – např. daňová exekuce; na straně
druhé se jedná pouze o optický klam. Daňový řád byl sestaven v souladu s legislativními pravidly vlády a také v souladu
s výše citovanými cíli úpravy – tj. daňový řád obsahuje kratší paragrafy a odstavce, což přispívá k větší čitelnosti a
přehlednosti textu. Došlo také ke značné změně struktury daňového řádu a přeskupení některých nelogicky umístěných
institutů v porovnání se „starým“ zákonem.
Daňový řád se skládá ze šesti částí:
1)
2)

Úvodní ustanovení (§ 1 - § 9) – Obsahují předmět a účel úpravy, základní zásady správy daní.
Obecná část o správě daní (§ 10 - § 124) – Zde najdeme obecná ustanovení týkající se celé správy
daní, tj. i jednotlivých dílčích řízení dle části třetí daňového řádu.
3) Zvláštní část o správě daní (§ 125 – § 245) – V této části jsou upravena jednotlivá řízení: např.
registrační, o závazném posouzení; a dále dílčí daňová řízení – nalézací, při placení daní, o opravných
a dozorčích prostředcích.
4) Následky porušení povinností při správě daní (§ 246 – § 254) – Tato část se věnuje sankcím za
porušení povinností – např. pokuty za opožděné tvrzení, penále, úroky z prodlení…
5) Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná (§ 255 - § 265) – Obsahuje ustanovení
týkající se ochrany mlčenlivosti uložené poradci, převodu daňových výnosů, prominutí daně, stížnosti,
vztahu ke správnímu řádu.
6) Účinnost (§ 266) – Účinnost zákona byla stanovena na 1. ledna 2011,
které se dále dělí na hlavy, díly a oddíly.
5

ZÁKLADNÍ POJMY OBSAŽENÉ V DAŇOVÉM ŘÁDU
Než přistoupíme k základním – novým pojmům jaké obsahuje daňový řád, je zapotřebí si vydefinovat tři základní
pojmy celého daňového práva procesního, neboť jak je zřejmé z výše uvedeného, činily problémy za účinnosti zákona o
správě daní a poplatků, ale zřejmě je budou činit i za účinnosti daňového řádu, který však již striktně tyto pojmy rozlišuje,
což je jeho nepochybným přínosem a výsledkem tak bude omezení interpretačních potíží při aplikaci ustanovení
daňového řádu. Jak jsme již uváděli výše, je to i jeden ze základních cílů nové úpravy.
Těmito pojmy jsou: „daňový proces“, „správa daní“ a „daňové řízení“.

Katalog základních zásad doplněn o zásadu zákazu libovůle (§5 odst. 2 DŘ), zásadu dispoziční a poučovací (§6 odst. 3 DŘ),
zásadu vstřícnosti (§6 odst. 4 DŘ), zásadu ekonomie řízení (§7 odst. 1 DŘ), zásadu legitimního očekávání (§8 odst. 2 DŘ).
12 KOBÍK, J., KOHOUTKOVÁ, A. Daňový řád s komentářem, Nakladatelství ANAG, 2010, str. 26.
13 S výjimkou použití základních zásad…
14 DUBŠEKOVÁ, L., Průvodce změnami ve správě daní podle nového daňového řádu a jejich význam pro daňový subjekt při jednání se
správcem daně – I. část. Daně a právo v praxi, Wolters Kluwer ČR, 8/2010, str. 5; srovnej také KINDL, M., TELECKÝ, D., VÁLKOVÁ, H.
Zákon o správě daní a poplatků Komentář. 1. vydání. Praha : Naklada- telství C. H. Beck, 2002, str. 35 a násl.
15 § 2 odst. 1. zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
16 Srovnej. MRKÝVKA, P., Finanční právo a finanční správa 2. díl, Masarykova univerzita v Brně, 2004, str. 44 – zde Mrkývka hovoří o
zásadách řízení bez ohledu na to, zda jde o daňové řízení nebo ne. Srovnej také KOBÍK, J. Správa daní a poplatků s komentářem,
Nakladatelství ANAG, 2008, str. 27 – Zde Kobík hovoří o základních zásadách činnosti správních orgánů dle správního řádu a
v případě daňového řízení (otázkou je, zda tím myslel opravdu pouze řízení nebo správu daní) zakotvil zákonodárce v § 2 odst. 1
– 9 zákona o správě daní a poplatků.
11
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Pojem daňového procesu je pojmem nejširším a „zastřešujícím“ zbylé dva pojmy. Daňový proces překračuje
rámec úpravy v daňovém řádu, neboť pokud budeme hovořit o daňovém procesu, budeme mít na mysli nejen již zmíněný
daňový řád a postupy, které jsou daňovým řádem upraveny, ale postupy všech účastníků daňových vztahů, a to např.
postupy v rámci vztahu poplatník – plátce v rámci jedné daně. Nikoli jen vztahu poplatníka a správce daně.
Správu daní definuje Mrkývka jako jeden z dílů veřejné správy, kterou se ve společnosti zorganizované ve stát
obecně rozumí správa veřejných záležitostí, realizovaná jako projev výkonné moci ve státě.17 Dále dodává, že od jiných
dílů veřejné správy ji zejména odlišuje její předmět, což je daň ve smyslu legislativní zkratky18. Daňový řád správu daní
chápe jako postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zajištění jejich úhrady.19 Správou daní tedy budou
postupy subjektů dle daňového řádu, samozřejmě se specifiky typickými pro toto odvětví.20 Pojem správy daní tak bude
podmnožinou pojmu daňový proces, ale bude pojmem širším než je daňové řízení.
Sice posledním, ale pro správu daní stěžejním pojmem je daňové řízení. Dříve docházelo ke mnoha
interpretačním problémům zákona o správě daní a poplatků, neboť zákon na některých místech používal pojem daňové
řízení sensu largo, tj. jako ekvivalent pojmu správa daní, nebo také jak je tomu v úpravě daňového rádu dnes sensu
stricto, tj. jako jedno z typů řízení, která se vedou podle daňového řádu. Je ono samozřejmě řízením stěžejním, protože
jak vyplývá z ustanovení § 134 daňového řádu, se daňové řízení vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a
zabezpečení její úhrady… Je tak zabezpečován základní cíl správy daní. Daňové řízení se dále dělí na jednotlivé etapy,
nebo je také můžeme nazvat dílčími daňovými řízeními. Jsou nimi:
•
řízení nalézací (v jeho rámci vyměřovací, dále případně doměřovací či řízení o opravných a dozorčích
prostředcích),
•
řízení při placení daní (posečkání nebo splátkování, zajištění daně, exekuční, řízení o opravných a
dozorčích prostředcích)
•
řízení o opravných a dozorčích prostředcích.
Lze konstatovat, že přesné vymezení základních pojmů používaných ve kterémkoli právním odvětví je jeho alfou
a omegou. A tak i konečně v oblasti berní máme alespoň o něco sjednocenou a přesněji vymezenou terminologii. Jen
doufáme, že i v dalším legislativním snažení se přijatého pojmosloví budou zákonodárci držet. Samozřejmě také
v návazných speciálních daňových předpisech.
Dalším pojmem, se kterým jsme i my v předchozím textu dosti operovali, ale používá jej i daňový řád, avšak jej
exaktně nedefinuje, je termín „postup“. Lze dovodit, že postup je obecné označení pro veškeré úkony a soubory úkonů
(tvořící dále postupy a řízení), které jsou činěny v rámci správy daní, a to primárně správcem daně (za součinnosti osob
zúčastněných na řízení, které k tomu zavazuje zákon nebo správce).21 „Postupy“ jsou upraveny v rámci částí druhé, hlavy
VI s názvem Řízení a další postupy, kde jsou definovány základní úkony (podání), „zásady“ řízení (jednací jazyk) a jiné
instituty (postoupení, vyloučení úřední osoby). V díle druhém této hlavy pak najdeme úpravu postupů používaných při
správě daní, a těmi jsou:
•
Vyhledávací činnost
•
Podávání vysvětlení
•
Místní šetření
•
Daňová kontrola
•
Postup k odstranění pochybností.
Nyní přejdeme k některým nejdůležitějším změněným nebo novým pojmům, které daňový řád zavedl.
Hned prvním důležitým pojmem, resp. přesněji řečeno legislativní zkratkou, je „(řádné nebo dodatečné) daňové
tvrzení“22. Zákonodárce použil termínu prvorepublikového a pod touto zkratkou se schovává daňové přiznání, hlášení
nebo vyúčtování. Souhrnný pojem daňové tvrzení a termín daňové přiznání nejsou synonymy a nemůžeme je, jak tak činí
zejména někteří přednášející, zaměňovat. Zákon tyto dva pojmy striktně rozlišuje, a tam, kde hovoří pouze o daňovém
přiznání, má na mysli pouze a jen daňové přiznání. Tam kde je použit termín daňové tvrzení, myslí se tím přiznání,
hlášení vyúčtování…
Dále zákonodárce upravil vymezení subjektů a v chápání daňového řádu je daňový subjekt23 a třetí osoba24
osobou zúčastněnou na správě daní. Zmizely pojmy jako osoba zúčastněná na řízení a osoba předzvědná. Nenajdeme
zde také definici osoby blízké. Pro tento účel se použije úprava v občanskoprávních předpisech. Za třetí osobu bude
MRKÝVKA, P., Finanční právo a finanční správa 2. díl, Masarykova univerzita v Brně, 2004, str. 27
§ 2 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „Daní se pro účely tohoto zákona rozumí (i) peněžité
plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek; (ii) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že při jeho správě se postupuje podle
tohoto zákona; (iii) peněžité plnění v rámci dělené správy.“
19 § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
20 Viz. výše o subsidiární aplikace správního řádu.
21 MRKÝVKA, P., Správa daní podle daňového řádu, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, přednáška dne 16. 2. 2011.
22 § 1 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
23 § 20 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
24 § 22 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
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18

226

považován ten, kdo není daňovým subjektem, ale má práva a povinnosti při správě daní, nebo jehož práva a povinnosti
jsou správou daní dotčena. Třetími osobami tak může být zástupce, auditor, znalec, daňový poradce, tlumočník…
Co se týče subjektů, objevuje se nový pojem „odborného konzultanta“25. Toho si může daňový subjekt nebo
jeho zástupce přibrat k jednání. Tento institut byl zaveden zejména s ohledem na složitost řešených problému v rámci
správy daní, kdy je mnohdy zapotřebí i odborníka úzce specializovaného.
Kromě těchto novinek lze ještě vypíchnout definici „úřední osoby“26, dále nové pojmy jako atrakce27, nová
úprava vedení spisu28 – viz další výklad; institut nicotnosti rozhodnutí29, kterým byla nahrazena neplatnost rozhodnutí.
Nesmíme také zapomenout na změny v úpravě jednacího jazyka před správcem daně30, ve lhůtách a jejich
počítání, institutu daňové kontroly, kde zákonodárce zareagoval na bohatou judikaturu, problematice sankcí a daňových
exekucí.
Ke značným změnám, a to směrem ve prospěch daňového subjektu, došlo i v úpravě vedení spisu a práva do něj
nahlédnout. V porovnání s předchozím stavem daňový řád obsahuje přesnou úpravu spisu31 – jak se dělí, co může být
jeho obsahem a jasná pravidla pro jeho vedení – tzn. např. soupis listin. Odstavec 1 § 64 daňového řádu stanovuje, že
písemnosti, které se týkají práva a povinností daňového subjektu, se zakládají do spisu, a následně je v tomto ustanovení
demonstrativně vyjmenovává.32
Pro nás jsou však nejdůležitější odstavce 4 a 5 tohoto paragrafu. Odstavec 4 totiž stanoví členění spisu do
jednotlivých částí. Ke každé dani a daňovému řízení, které je o ní vedeno, je věnována ve spise samostatná část. Výjimku
tvoří úsek řízení týkající se vymáhání, který je řazen společně pro více řízení, protože vymáhání může probíhat společně
pro více nedoplatků. Dále zde zákon vyjmenovává část týkající se dalších povinností, o kterých se řízení vede (např.
registrační řízení, řízení o závazném posouzení) a část týkající se řízení o pořádkových pokutách. Pro nás je nejdůležitější
část nazvaná vyhledávací, do které není podle § 66 odst. 1 daňového řádu daňový subjekt zásadně33 oprávněn
nahlédnout.34
Nová úprava vedení spisu tak nepochybně přispívá k větší jistotě a informovanosti daňových subjektů a jejich
možnosti účinněji a efektivněji hájit svá práva.
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DORUČOVÁNÍ DLE DAŇOVÉHO ŘÁDU
Doručování má zásadní význam pro, troufáme si tvrdit, všechna právní odvětví a pro zajištění procesních práv
účastníků řízení a samozřejmě i pro realizaci hmotněprávních norem.35 Doručování je jedním ze stěžejních institutů nejen
daňového řízení, neboť slouží je komunikaci s jejich účastníky, resp. seznámení jich s určitým postupem, úkonem,
rozhodnutím čí obsahem jiného dokumentu. Např. Gammer doručováním rozumí formální akt předání (transferu) něčeho,
jako například dokumentu, předání do držení nebo do vlastnictví něčeho někomu jinému.36
Pro zrychlení a zefektivnění všech řízení bylo nutné platnou úpravu doručování pozměnit a zvolenou cestou byla
cesta datových schránek, jakožto projev elektronizace všech oblastí našeho života. Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zvaný také e-Gov aktem37. V souvislosti s tímto zákonem
byl přijat také zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů38.
Citovaným zákonem byl novelizován také tehdy platný a účinný zákon o správě daní a poplatků, resp. jeho
ustanovení §§ 17a - Elektronické doručování a 17b - Neúčinnost doručení. Nové znění ustanovení § 17a zákona o správě
daní a poplatků: „Adresátovi, který má zpřístupněnou datovou schránku, se doručuje přednostně podle zvláštního
§ 31 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
27 § 19 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
28 § 64 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
29 § 105 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
30 § 76 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
31 §§ 64 a 65 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
32 Z pohledu prováděné elektronizace veřejné správy a v návaznosti na zákon č. 300/2000 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů32, je důležité ustanovení odstavce 2 téhož paragrafu, které klade rovnítko mezi
datovou zprávou, tak jak je vymezena v zákoně č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ze znění pozdějších předpisů, a „klasickou“
písemností. Takže jako písemnost při správě daní bude chápána jak listinná, tak i datová zpráva.
33 Zákon obsahuje, tak jako stávající úprava, ustanovení umožňující nahlédnutí i do vyhledávací části spisu, a to za předpokladu, že se
jedná o odůvodněný případ a zároveň není ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo osob zúčastněných na správě daní nebo cíl
správy daní.
34 CZUDEK, D., CHALUPECKÁ, K., Nahlížení do daňového spisu jako projev práva na informace a s tím související nástin změn v
připravovaném daňovém řádu. Daně a finance, Praha : Comenius Print, roč.XVII, 7-8/2009.
35 CZUDEK, D., CHALUPECKÁ, K., Změny v doručování po 1.7.2009 se zaměřením na správu daní, In: COFOLA 2010: the Conference
Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2010.
36 Garner, B., A., Black`s Law Dictionary, USA : WEST, 2009, s. 494.
37 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
38 Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
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zákona“. Zvláštním zákonem je již výše citovaný e-Gov akt. Dle této úpravy je přednostně před dalšími způsoby
doručování nutné využít doručování do datové schránky, pokud ji má daný subjekt zřízenou.
Od 1. listopadu 2009 je spuštěn systém datových schránek, a ty se musejí povinně používat pro obousměrnou
komunikaci orgánů veřejné moci mezi sebou, a dále při komunikaci orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a
podnikajícím fyzickým osobám, kterým byla zřízena datová schránka ze zákona, a právnickým nebo fyzickým osobám,
kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti. Je zde vidět snaha o unifikaci doručování v oblasti veřejné
správy. Jsou zde však zachována také specifika doručování v daňové správě (doručování hromadným předpisným
seznamem)39. Problematika datových schránek je natolik široká, že by její analýza vydala na samostatný článek, proto
odkazujeme na publikace s tímto tématem související.40
Vraťme se k doručování dle daňového řádu. Zde se bude doručovat ustanovení § 39 odst. 1 daňového řádu a
správce daně má na výběr ze dvou způsobů doručování, a to:
a) při ústním jednání nebo při jiném úkonu, nebo
b) elektronicky.
Úprava elektronického doručování dle daňového řádu je v podstatě shodná s úpravou dle novelizovaného zákona
o správě daní a poplatků a najdeme ji v díle 2 - Elektronické doručování, která obsahuje jediný paragraf, a to § 42 nazvaný
„Doručování prostřednictvím datové schránky“, který stanoví: „Osobě, která má zpřístupněnou datovou schránku, se
doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu“. Z důvodové zprávy k návrhu daňového řádu vyplývá, že i při použití
tohoto zvláštního zákona pro doručování se uplatní obecná ustanovení daňového řádu jako např. pravidlo o přednostním
doručení zástupci41 nebo ustanovení o neúčinnosti doručení42.43
Až pokud není možné dle odstavce prvního - podle názorů autorů by se mělo jednat objektivní nemožnost44 daňový subjekt nemá zřízenou datovou schránku, doručuje správce daně zásilky prostřednictvím:
a) provozovatele poštovních služeb,
b) úřední osoby pověřenou doručováním, nebo
c) jiného orgánu, o němž to stanoví zákon.
Z představeného je vidět, že autoři daňového řádu postupovali v souladu s cíli vytyčenými jak v důvodové zprávě
k daňovému řádu, tak v důvodové zprávě k zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zde se
dočteme, že cílem je zrychlit a zefektivnit řízení. Jedním ze způsobů jsou právě naznačené změny v úpravě doručování, a
to příklon na stranu elektronických forem doručování a také rozšíření fikce doručení – zejména její široké použití v úpravě
datových schránek45, co má zamezit vyhýbání se doručení, a tím i průtahům v řízení.
7

ZÁVER
Z výše uvedeného je zřejmé, že správa daní v České republice doznala podstatných změn. Je možné již říci, že
se určitě zákonodárci podařilo zbavit se určitých problémů, se kterým se za účinnosti zákona o správě daní a poplatků
správce daně, ale i daňový subjekt potýkal. Změny jsou určitě reakcí na zkušenosti nabyté za dobu 18ti let účinnosti
citovaného zákona. Za tuto dobu se vytvořila také bohatá judikatura, která napomáhala zejména s výkladovými obtížemi
zákona o správě daní a poplatků. I s ohledem na množství novel tak bylo nutností vytvořit zbrusu nový předpis
odpovídající dnešním potřebám, který by také reagoval na již zmíněné zkušenosti a nepřeberné množství soudních
rozhodnutí. Daňový řád je ve srovnání se zákonem o správě daní a poplatků nepochybně kodexem moderním. Necháme
se překvapit, zda a jak bude daňový řád subjektům na obou stranách barikády sloužit.

Důvodová zpráva k návrhu zákona – daňový řád [online]. PSP tisk 685/0, část č. 2/4, [cit. 8. června 2011]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=52503.
40 Např.:
CZUDEK, D., Doručování do datových schránek – 2 roky poté, In: COFOLA 2011: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk
University, 2011 – dosud nepublikováno;
CZUDEK, D., Electronisation of the Public Administration primarily focusing on the Data boxes, In: New Economic Challenges – 3rd
International PhD Students Conference. Brno, 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2011 – dosud nepublikováno;
CZUDEK, D., CALUPECKÁ, K., Změny v doručování po 1.7.2009 se zaměřením na správu daní, In: COFOLA 2010: the Conference
Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2010,
SMEJKAL, V., Datové schránky nastupují, Právní rádce, 2009;
KOŠČÍK, M., Datové schránky – Byly naplněny cíle právní regulace? In: COFOLA 2010: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno :
Masaryk University, 2010;
MATES, P., SMEJKAL, V., E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006;
41 § 41 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
42 § 48 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
43 CZUDEK, D., CALUPECKÁ, K., Změny v doručování po 1.7.2009 se zaměřením na správu daní, In: COFOLA 2010: the Conference
Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2010,
44 Tamtéž.
45 Fikce doručení nastává v okamžiku, když se oprávněná osoba přihlásí do datové schránky. Mluvíme zde o fikci, a to z toho důvodu, že
není třeba, aby byla konkrétní zpráva či přiložený soubor otevřen, tj. aby se adresát s obsahem skutečně seznámil. Pokud tedy
nenastane první způsob fikce doručení, presumuje se, že bude doručeno 10. dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky
adresáta.
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FINANCOVÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE
Michal Kozieł
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento příspěvek se věnuje otázkám souvisejícím s právní regulací financování činnosti národnostních menšin
z prostředků Evropské unie. Autor na začátku vymezuje pojem národnostní menšiny v českém a mezinárodním kontextu
a zároveň definuje další pojmy související se zkoumaným tématem. Následně se věnuje jednotlivým způsobům podpory
menšin na národní a zároveň i na evropské úrovni. Stěžejní část příspěvku je tvořena pojednáním o jednotlivých zdrojích
čerpání finančních prostředků příslušníky národnostních menšin z fondů Evropské unie a jejich právním základu.
Kľúčové slová: fond, evropské fondy, financování, podpora, národnostní menšina, rozpočtové právo
Abstract: This contribution deals with issues related to the legal regulation of financial support of national minorities from
the European Union. The author defines the term „national minority“ in the Czech and international context and others
terms related to the researched topic. Next attends to each ways of promoting minorities at national and at European level.
The main part of the paper is focused of a treatise on the various sources of disbursement of funds belonging to national
minorities from European Union and its legal basis.
Key words: fund, european funds, financing, support, national minority, budget law
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ÚVOD
Menšiny v Evropě reprezentují značnou část občanů jednotlivých členských států. Co je však ještě důležitější, je
fakt, že po zrušení vnitroevropských hranic a v rámci uplatňování principu volného pohybu osob se staly otázky spojené
s menšinami ještě více aktuální. Lidé bez problému cestují po celém území Evropské unie, využívají svého práva usadit
se, a zvyšuje se tak počet osob, které pochází z jednoho státu, ale bydli na území státu jiného. V rámci jednotlivých
menšin můžeme spatřovat určité rozdíly a vytvářet podskupiny. Do první podskupiny můžeme zařadit občany Evropské
unie, kteří se usídlili nebo již dlouhodobě žijí na území členského státu Evropské unie a přitom se hlásí k jinému
členskému státu. Druhou podskupinou jsou osoby, které dlouhodobě žijí na území členského státu Evropské unie, jsou
občany tohoto státu (a tedy i občany Evropské unie), ale hlásí se k jinému státu vně území Evropské unie. Konečně třetí
podskupinu tvoří osoby, které migrovaly na území Evropské unie z třetích zemí a nemají ani občanství, ani trvalý pobyt na
území některého ze členských států Evropské unie.
Již samotný tento úvod naznačuje, že tato problematika není jednoduchá, ba dokonce by se dalo říci, že je i dosti
komplikovaná. Když k tomu ještě přidáme gro tohoto příspěvku, kterým je popsání a specifikování systému financování
národnostních menšin z fondů Evropské unie, vznikne nám obsáhlý prostor možností a kombinací, ve kterém se budeme
pohybovat. Pro zpřehlednění a uvedení základní charakteristiky dané oblasti uvádím v úvodu nejdříve definici základního
pojmu, se kterým budu ve článku pracovat, tedy pojmu „menšina“ . Dále se věnuji jednotlivým druhům podpory
národnostních menšin obecně a jednotlivým zdrojům čerpání prostředků na úrovni Evropské unie. Poté následuje
poslední, ale zároveň i stěžejní kapitola, ve které uvádím výčet některých zdrojů čerpání prostředků pro národnostní
menšiny na úrovni Evropské unie.
2

ZÁKLADNÍ POJMY
Před tím, než začneme popisovat, jaké jsou jednotlivé druhy podpory národnostních menšin z prostředků
Evropské unie, je potřeba si nejdříve vysvětlit, co si pod pojmem „menšina“ vlastně máme představit. Na mezinárodní
úrovni neexistuje jednotná definice pojmu národnostní menšiny. Je to dáno jednak složitostí dané problematiky, a dále
také politickými zájmy některých států. Ty se brání tomu, aby bylo jednoznačně definováno, co je to národnostní menšina,
protože se obávají, že by uznání určitých skupin osob za národnostní menšinu mohlo vést k oslabování centrální moci a
k anarchismu.
Podle některých studií, které se zabývají problematikou menšin v mezinárodním měřítku, je možné definovat
menšinu jako „skupinu osob s pobytem na území svrchovaného státu, která tvoří méně než polovinu populace národní
společnost a jejíž členové sdílejí znaky etnické, náboženské či jazykové povahy odlišné od zbytku populace.“1 O
národnostních menšinách se zmiňují různé mezinárodní dokumenty, které těmto skupinám osob přiznávají konkrétní
práva, např. čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech2 nebo Rámcová úmluva o ochraně

SCHEU, H.C. Menšiny a právo v České republice. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, s. 28-29.
Čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech zní:
„Ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejím příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatnímu
příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka.“
1
2
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národnostních menšin. Lze tedy říci, že na mezinárodní úrovni neexistuje definice národnostní menšiny, a tento pojem se
tedy definuje pomocí složitých interpretačních pravidel.3
Na úrovni národní je situace poněkud přehlednější, protože český zákonodárce obsáhl v zákoně č. 273/2001 Sb.,
o právech příslušníků národnostních menšin, definici, co se rozumí pod pojmem národnostní menšina. Podle tohoto
zákona je národnostní menšinou „společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří
se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní
menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považování za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o
zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich
společenství, které se historicky utvořilo.“4 Jak je možné si všimnout, je definice zachycena v českém právním řádu dosti
podrobná. Je to dáno zejména tím, že u nás nebyl nikdy problém s určením, co je to národnostní menšina a zároveň
skupiny osob, které je možné pod tuto definici zařadit, nejsou tak početné, aby mohly ohrozit centrální vládu. Výše
uvedený zákon pracuje se dvěma skupinami subjektů. První z nich je právě národnostní menšina jako celek, druhou
skupinou subjektů jsou poté příslušníci národnostních menšin. Každé z těchto skupin přiznává zákon jiná práva. Pro účely
tohoto příspěvku však toto rozlišování není nutné a budeme dále používat pouze pojem národnostní menšina.
3

ZPŮSOBY PODPORY MENŠIN
Způsobů, jak je možné podporovat příslušníky národnostních menšin, jejich činnost a existenci menšinových
organizací, je hned několik. Základní třídění je na
•
Podporu přímou
•
Podporu nepřímou
Podporou přímou rozumíme bezprostřední podporování (ať už finanční nebo jiné) různých kulturních akcí pořádaných
příslušníky národnostních menšin nebo pro příslušníky národnostních menšin, dále také přispívání na vydávání
menšinových novin atd. Podporu nepřímou můžeme potom spatřovat v ochraně práv příslušníků národnostních menšin,
zřizování menšinových výborů v obcích s určitým procentem občanů hlásících se k dané národnostní menšině a
v neposlední řadě zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny.
Kromě toho je možné třídit podporu také podle toho, zda se jedná o podporu v penězích nebo jiným způsobem
na:
•
Podporu finanční
•
Ostatní druhy podpory
Za finanční podporu považujeme přímé financování pomocí finančních prostředků různých činností příslušníků
národnostních menšin. Mezi ostatní druhy podpory počítáme např. možnost příslušníků národnostních menšin
komunikovat s úřady v jazyce národnostní menšiny, zřizování menšinových škol nebo zavedení v obcích dvojjazyčných
názvů.
Jelikož je tématem tohoto příspěvku financování, resp. finanční podpora národnostních menšin, a pohybujeme se
v oblasti finančního práva, tak se pojďme nyní podívat blíže právě na tuto kategorii podpory. Finanční podporu můžeme
dále třídit podle toho, kdo finanční podporu poskytuje. Na úrovni horizontální je možné získat finanční podporu jednak ze
strany státu, ve kterém se konkrétní menšina nachází. V případě menšin vyskytujících se na území České republiky se
tedy v tomto případě bude jednat o české státní orgány, české územně samosprávné celky, případně jakékoliv jiné
subjekty veřejného či soukromého charakteru. Kromě toho však mohou příslušníci národnostní menšiny získat finanční
prostředky dále i ze státu, ke kterému se daná menšina hlásí. Pokud tedy budeme hovořit např. o polské národnostní
menšině v České republice, pak mohou příslušníci této menšiny čerpat prostředky nejen z České republiky, ale také
z Polska. Státy totiž podporují své příslušníky i za svými hranicemi.
Další možností třídění je třídění podle kritéria vertikálního. Podle této klasifikace rozlišujeme finanční podporu
z prostředků Evropské unie, finanční podporu ze státního rozpočtu, finanční podporu z místních rozpočtů (tedy z rozpočtů
vyšších územně samosprávných celků – krajů, a nižších územně samosprávných celků - obcí) a v neposlední řadě také
na podporu ze soukromých subjektů.
4

ZDROJE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚROVNI EU
Dále se zaměříme tedy především na možnosti čerpání finančních prostředků na úrovni Evropské unie.
Příslušníci jednotlivých menšin a menšinové organizace tak mohou, podobně jako každý jiný oprávněný subjekt, žádat a
usilovat o prostředky z jednotlivých evropských fondů.
Evropské fondy5 jsou nástroje, prostřednictvím kterých uskutečňuje Evropská unie politiku soudržnosti a usiluje o
rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Mezi fondy Evropské unie
řadíme jednak strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond), a dále pak Fond
soudržnosti, Komunitární programy, fondy předvstupní pomoci, Finanční nástroje regionální politiky a v neposlední řadě

SCHEU, H.C. Menšiny a právo v České republice. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, s. 30.
§ 2 odst. 1 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů.
5 Srov. MARKOVÁ, H., BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 181 a násl.
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také Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond. Kromě výše zmíněných fondů se můžeme
v rámci zkoumaného tématu zmínit také o 4 fondech, které mají podstatný dopad na migranty v Evropě, a jsou jimi:
• Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí6 (European Fund for the Integration of Third-country
nationals, dále jen EFIT),
• Fond pro vnější hranice7 (External Borders Fund),
• Evropský fond pro uprchlíky8 (European Refugee Fund)
• a Evropský návratový fond9.
Své cíle realizuje Evropská unie v rámci sedmiletých cyklů, pro které jsou vždy zpracovávány nové programové
dokumenty. Poslední programovací období trvalo od r. 2000 – 2006, současné programovací období probíhá v letech
2007 - 2013
Výsledkem úsilí Evropské unie v této oblasti by mělo být zmírnění rozdílů v životní a ekonomické úrovni v rámci
jednotlivých členských zemí a také mezi chudšími a bohatšími zeměmi a regiony v rámci celé Evropské unie. Toto úsilí se
souhrnně nazývá evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti, neboli kohezní politika, a její význam dokazuje to,
že je na ní vynakládaná významná část společného evropského rozpočtu. Česká republika, jakožto nově přistoupivší člen
Evropské unie, má v současném programovém období 2007-2013 možnost čerpat z těchto prostředků téměř 27 miliard
EUR, tedy částku blížící se k objemu jednoho státního rozpočtu České republiky.10 Fondy Evropské unie tvoří v současné
době významnou část fondovního hospodaření v České republice, a to nejen s ohledem na již téměř šestileté členství
České republiky v Evropské unii, ale hlavně pro obrovský objem peněžních prostředků, ke kterým má Česká republika
díky svému členství v Evropské unii přístup.
Strukturální fondy tvoří jádro regionální a strukturální politiky Evropské unie a zaměřují se přímo na snižování
rozdílů mezi regiony členských států a snižování nejvíce znevýhodněných regionů. Jak jsem se již zmínil, řadíme mezi
strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund), který je nejdůležitější a
objemem peněz i největším ze strukturálních fondů, a Evropských sociální fond (European Social Fund), který podporuje
aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů Evropský fond pro regionální rozvoj je upraven nařízením č.
1080/2006/ES o Evropském fondu pro regionální rozvoj11, Evropský sociální fond upravuje nařízení č. 1081/2006/ES o
Evropském sociální fondu12. Dalším evropským fondem je Fond soudržnosti, neboli také Kohezní fond, jehož prostředky
jsou určeny na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy, energetické
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie ve vybraných zemích Evropské unie. Tento fond byl zaveden nařízením č.
1084/2006/ES o Fondu soudržnosti.13 Konečně Komunitární programy jsou zaměřeny na prohlubování spolupráce a
řešení společenských problémů členských i kandidátských států v Evropské unii v rámci vybraných oblastí.14
5

ZDROJE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO NÁROSNOSTNÍ MENŠINY NA EVROPSKÉ ÚROVNI
Z pohledu národnostních menšin na území Evropské unie je dozajista důležitý jeden ze čtyř fondů dopadajících
na migranty v Evropě - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Základním úkolem tohoto fondu
je podpora úsilí členských států v oblasti integrace obyvatel ze třetích zemí a umožnění jím splnění podmínek pobytu,
usnadnění a lepší integraci s evropskými společenstvími.15 Tato opatření na podporu procesu integrace státních
příslušníků třetích zemí v členských státech by se měla zejména zaměřovat na nově příchozí státních příslušníky třetích
zemí. Příjemcem podpory z tohoto fondu může být orgán veřejné správy, vzdělávací a výzkumná instituce, školící
středisko, sociální partneři, vládní agentury nebo nevládní organizace, které fungují individuálně nebo formou partnerství,
jimiž předložený projekt musí mít neziskovou povahu.16
Finanční prostředky nacházející se v tomto fondu rozdělil evropský zákonodárce podle jednotlivých objektivních
kritérií (počet migrantů ze třetích zemí na území daného členského státu), s tím, že část těchto prostředků je ponechána

6 Zřízený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 435/2007/ES ze dne 25. července 2007 o zřízení Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součást všeobecného programu Solidarita a řízení migračních
toků.
7 Zřízený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na
období 2007 až 2013 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.
8 Zřízený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o ustanovení Evropského fondu pro
uprchlíky pro období 2008-2013 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.
9 Zřízený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 jako součást obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků.
10 Abeceda fondů EU 2007-2013 na http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/.
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006/ES ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o
zrušení nařízení č. 1783/1999/ES.
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006/ES ze dne 5. července 2006 o Evropském sociální fondu a o zrušení nařízení č.
1784/1999/ES.
13 Nařízení Rady č. 1084/2006/ES ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1164/94/ES.
14 Abeceda fondů EU 2007-2013 na http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/.
15 TKACZYŃSKI, J. W. Leksykon funduszy unii europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2009, str 76.
16 http://www.mvcr.cz/clanek/evropsky-fond-pro-integraci-statnich-prislusniku-tretich-zemi.aspx

232

na jednání společenství.17 Příspěvek EFIT na jednotlivé projekty má podobu dotace. Činnost podporována z prostředků
tohoto fondu musí být spolufinancovány z veřejných nebo soukromých prostředků, nemohou být využity za účelem
dosažení zisku a nemohou být kofinacovány z jiných evropských fondů. Projekty jsou omezeny časově maximálně na
období 3 let.18
Pokud budeme chtít hovořit o konkrétních příkladech, pak můžeme zmínit např. program Evropa pro občany,
Kultura, Progress, Mládež v akci a podobně. Cílem programu Evropa pro občany je přiblížit Evropskou unii občanům
členských států (příslušníky národnostních menšin nevyjímaje) a podpořit je, aby byli aktivnější ve veřejném životě.19
Program Kultura je zase koncipovaný pro částečné financování mezinárodní projekty z oblasti kultury.20 Program Progress
je naopak zaměřen na zaměstnanost a sociální politiku.21 Program Mládež v akci je novinkou v současném
programovacím období a je zaměřen na volnočasové aktivity mladých lidí.22 Uvedené programy jsou jen kapkou v moři
různých programů Evropské unie, ze kterých lze čerpat prostředky pro jednotlivé aktivity nejen příslušníků národnostních
menšin a menšinových organizací.
6

ZÁVER
V oblasti financování národnostních menšin z fondů Evropské unie je možné najít hned několik problematických
otázek. Prvním, a pro tuto oblast stěžejním bodem, je vymezení pojmu národnostní menšina nebo menšina vůbec.
Jednotlivé členské státy si ve své mnohaleté praxi s tímto problémem dříve či později poradily, ale mezinárodnímu
společenství se stále ještě tuto otázku nepodařilo vyřešit. Může to být i proto, že každá menšina má svá specifika a
vyžaduje poněkud jiný přístup a je těžké určit jednotná pravidla. Legislativa Evropské unie se prozatím omezila především
na problematiku jazyka. V základních dokumentech tedy najdeme zachycené právo příslušníků menšin na používání
svého jazyka v běžné mluvě a také v případě kontaktu s orgány veřejné správy.
Neméně problémů přináší také fakt, že i v rámci jednotlivých menšin dochází k určité diferenciaci. Jsou zde
menšiny, které se bez problémů včlenily do většinové společnosti, poradily si s několika překážkami, z nichž největší byla
překážka jazyková, a tedy nepotřebovaly žádný zvláštní přístup. Naopak jsou zde menšiny, které mají určité problémy
s integrací do většinové společnosti, od které se distancují. Tyto menšiny naopak vyžadují zvláštní přístup a specifická
pravidla. V rámci problematiky financování se ve značné míře odráží sociální a ekonomická situace příslušníků
jednotlivých menšin a je třeba brát na ní ohled. I s tímto si musí legislativa Evropské unie a členských států poradit.
Otázkou také zůstává, zda je vůbec potřeba podporovat národnostní menšiny a jejich příslušníky. Vždyť mají
stejná práva a možnosti jako majoritní společnost a mohlo by se tedy zdát, že toto zvýhodňování je tedy zbytečné. Ale dle
mého názoru tomu tak není a menšiny by podporovány být měly. Můžeme k tomu najít hned několik důvodů, např.
problémy související se začleňováním menšin, podpora fungování menšinových organizací, které by jinak zanikly,
zachování bohatých kulturních a společenských tradic příslušníků jednotlivých národnostních menšin atd.
Závěrem bych chtěl tedy říci, že na Evropské úrovni neexistuje ucelený systém finanční podpory národnostních
menšin. Obecně lze říci, že příslušníci národnostních menšin a organizace reprezentující zájmy menšin mohou získat
podporu z fondů Evropské unie za stejných podmínek jako každý jiný oprávněný subjekt. Existují zde však zvláštní
nástroje pro podporu konkrétních skupin národnostních menšin, jako např. zmíněný Evropský fond pro integraci státních
příslušníků třetích zemí, který se zaměřuje na dílčí cíle v rámci podpory národnostních menšin příslušníků státu mimo
Evropskou unii. V neposlední řadě je specifickým nástrojem podpory národnostních menšin i samotná podpora používání
jazyka národnostní menšiny jejich příslušníky.
Použitá literatúra:
Abeceda fondů EU 2007-2013 na http://www.euroskop.cz/8647/sekce/prirucky-o-fondech-eu/
MARKOVÁ, H., BOHÁČ, R.: Rozpočtové právo. Praha: C.H.Beck, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.
MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ, I.: Finanční právo a finanční správa, 1. díl. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
405 s. ISBN 80-210-3578-1.
NOWAK-Far, A.: Finanse Unii Europejskiej: aspekty instytucjonalne i prawne. Wyd. 2. Warszawa: Institut wydawniczy
EuroPrawo, 2010. 138 s. ISBN 978-83-7627-043-2.
SCHEU, H.C.: Menšiny a právo v České republice. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009. 507 s. ISBN 978-80-87284-00-1.
TKACZYŃSKI, J. W.: Leksykon funduszy unii europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2009. 484 s. ISBN 97883-25506-67-28.
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.

17 Celkem 825 mln. EUR na roky 2007-2013, z toho 768 mln. EUR připadá jednotlivým členským státům podle výše uvedeného klíče a 57
mln. EUR na činnost v rámci Společenství.
18 TKACZYŃSKI, J. W. Leksykon funduszy unii europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2009, s. 76-77.
19 Více viz http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.
20 Více viz http://www.programculture.cz/.
21 Vice viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=cs.
22 Více viz http://www.mladezvakci.cz/.

233

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006/ES ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální
rozvoj a o zrušení nařízení č. 1783/1999/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006/ES ze dne 5. července 2006 o Evropském sociální fondu a o
zrušení nařízení č. 1784/1999/ES.
Nařízení Rady č. 1084/2006/ES ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1164/94/ES.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 435/2007/ES ze dne 25. července 2007 o zřízení Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součást všeobecného programu Solidarita a řízení
migračních toků.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o ustanovení Evropského fondu pro
uprchlíky pro období 2008-2013 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na
období 2007 až 2013 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 jako součást obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků.
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktné údaje:
Mgr. Michal Kozieł
koziel@mail.muni.cz
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Ke studánce 1028
735 14 Orlová Lutyně
Česká republika

234

SÚČASNÝ PRÁVNY STAV FIŠKÁLNEJ DECENTRALIZÁCIE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Vladislav Mičátek
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Fiškálna decentralizácia v podmienkach Slovenskej republiky znamená zavŕšenie decentralizačných snáh,
ktoré prebiehali po roku 1989, kedy došlo k opätovnému návratu samosprávnych pôsobností a majetku na obce po páde
centralizmu. Po prvej etape decentralizácie vo verejnej správe, kedy sa dokončil prechod kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu, sa objavili nové problémy a výzvy, na ktoré bolo treba reagovať. Predovšetkým nedostatok vlastných
finančných zdrojov si vynútil zmenu systému financovania, čo sa premietlo do spustenia fiškálnej decentralizácie v roku
2005. Autor v tomto príspevky poukazuje na nedostatky v súčasnom stave slovenskej fiškálnej decentralízacie a potrebu
pokračovania v reforme riadenia verejnách financií v podmienkach samosprávy.
Kľúčové slová: rozpočtové právo, fiškálna decentralizácia, príjmy územnej samosprávy v oblasti financovania
originálnych kompetencií v novom finančnom systéme, klady a zápory fiškálna decentralizácia
Abstract: Fiscal decentralization in Slovak Republic means the completion of the decentralization efort, which took place
after 1989, when the re-self-governing competencies and assets to the village after the fall of centralism. After the first
phase of decentralisation in public administration, when the transition of respontibilities from government to governmnet,
the emergence of new problems and challenges that had to be responding. In particular, the lack of proper financial
resources has made it necessary to change the financing system, which is reflected in the launch of fiscal decentralization
in 2005. Author of this paper analyzes the problems in the current situation of the Slovak fiscal decentralization and the
need to reform public financial management of the municipal government.
Key words: budget law, fiscal decentralization, Receipts of territorial autonomy on financing its competences in new
financial system, Positives and negatives of fiscal decentralization
ÚVOD
K 1.1.2005 bol na Slovensku zavedený nový systém financovania obcí a vyšších územných celkov, ktorého
podstatou bolo posilniť daňové príjmy samosprávy v záujem finančného krytia originálnych samosprávnych kompetencií.
Tento systém nadviazal na kompetenčnú decentralizáciu, čiže postupný presun kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu so zámerom zvýšiť efektívnosť a kvalitu riadenia verejnej spráavy, čo sa realizovalo už od roku 2002.
K 1.1.2004 bolo presunutých viac ako 400 kompetencií zo štátnej správy na obce a VÚC, napríklad v oblasti stavebného
poriadku alebo školstva. Podstatou zmeny financovania samosprávnych pôsobností obcí a VÚC bol prechod od
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu k financovaniu prostredníctvom daňových príjmov. Spustením fiškálnej
decentralizácie sa vytvorili predpoklady pre posilnenie finančnej autonómie samospráv v oblasti tvorby vlastných zdrojov,
a tým aj pre zabezpečenie väčšej miery nezávislosti od štátnych dotácií. Vďaka uvedeným procesom vo verejnej správe je
Slovenská republika decentralizovaným štátom, ktorý umožňuje lepšie zohľadňovať potreby obcí a regiónov: „Široké
spektrum verejných služieb majú v rukách orgány samosprávy. Kladie sa na ne vyššia miera zodpovednosti, pretože sa
od nich vyžaduje zabezpečenie kvalitnejšieho a efektívnejšieho výkonu kompetencií, ktoré im štát zveril.“1
Presun právomocí na územnú samosprávu sa v rokoch 2002 až 2004 realizoval v súlade so zákonom
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Tento právny
proces znamenal nielen posilnenie postavenia územnej samosprávy, ale aj posilnenie jej zodpovednosti pri spravovaní
verejných záležitostí a v neposlednom rade aj zvýšenie výdavkov samosprávy, keďže bolo nevyhnutné finančne pokryť
škálu kompetencií, ktoré mala samospráva vykonávať. „Zmyslom fiškálnej decentralizácie je nahradenie transferov –
dotácií zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí a VÚC na výkon ich originálnych kompetencií daňovými príjmami, o
ktorých použití budú rozhodovať samosprávy celkom samostatne“2, a z tohto dôvodu od 1.1.2005 prešla reforma verejnej
správy do druhej etapy fiškálnej decentralizácie, ktorá bola zabezpečená nasledovnými právnymi predpismi:
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1 Žárska, E. Vybrané problémy decentralizácie verejnej správy v SR. In: Ekonomika a riadenie verejnejsprávy – výzvy pre ďalší rozvoj.
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 21.
2 Nižňanský, V. – Valentovič, M. Financovanie samosprávy obcí od roku 2005. Bratislava: M.E.S.A10, 2004, s. 2.
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Proces fiškálnej decentralizácie sa týka len financovania samosprávnych (tzv. originálnych) kompetencií obcí a
samosprávnych krajov. Financovanie kompetencií v režime preneseného výkonu štátnej správy zostáva aj naďalej
zabezpečované dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušnej rozpočtovej kapitoly (ide napríklad o oblasť
matrík, stavebného poriadku alebo o kompetencie v oblasti ochrany prírody) – tieto úlohy samospráva plní v mene štátu
a štát zodpovedá za riadenie a kvalitu ich výkonu, a taktiež aj za ich financovanie.
Nový systém financovania je postavený na pevne daných kritériách, podľa ktorých sa daň z príjmu fyzických osôb
prerozdeľuje medzi jednotlivé obce, mestá a samosprávne kraje a stáva sa ich vlastným príjmom. Zákonom č. 564/2004
Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa priznáva územnej samospráve časť výnosu z
tejto podielovej dane. Určuje, že obciam patrí 70,3 % výnosu v rozpočtovom roku, vyšším územným celkom 23,5% a
zvyšných 6,2% plynie do štátneho rozpočtu. No, ako sa balík peňazí rozdelí, zákon nehovorí, ale na ustanovenie kritérií a
spôsobu rozdeľovania výnosu dane oprávňuje vládu, ktorá tak urobí nariadením. Zákon ukladá vláde povinnosť návrhy
zmien kritérií a spôsobu rozdeľovania a poukazovania výnosu dane dohodnúť s republikovými združeniami obcí a so
zástupcami vyšších územných celkov. V zmysle uvedeného zákona vláda prijala nariadenie č. 668/2004 Z.z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v ktorom určila presné kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu
dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou. Návrh na krytie originálnych
kompetencií výnosom dane z príjmov fyzických osôb sa odôvodňoval predovšetkým: „Očakávaným dynamickým rastom
jej výnosu v najbližších rokoch, ale aj v strednodobom horizonte,“3 ako prehľadnosťou systému a tým, že výnosy dane
z príjmu fyzických osôb sú dostatočné na to, aby dokázali nahradiť doterajšie financovanie samosprávy zo štátneho
rozpočtu4. Zákon zároveň hovorí, že pri zmene sadzby dane z príjmov fyzických osôb, ktorej dôsledkom je úbytok príjmov
územnej samosprávy, vláda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy prijme opatrenia na
zabezpečenie úhrady úbytku príjmov. Do budúcnosti by bolo podľa môjho názoru optimálnejšie kritéria, na základe
ktorých sa rozdeľuje podiel samosprávy, premietnuť do zákonnej podoby, a to najmä z dôvodu právnej istoty, stability
financovania samosprávy, ako aj predchádzaniu politických vplyvov.
Súčasné riziká pre územnú samosprávu
Napriek pozitívam, ktoré decentralizácia priniesla, v súčasnosti existuje množstvo rizík, ktoré ohrozujú
ekonomickú stabilitu samospráv. V období hospodárskej krízy obce musia využiť všetky dostupné legislatívne a finančne
nástroje na zmiernenie jej dopadov. Jedným z jej prejavov je zníženie transferu dane z príjmov fyzických osôb, a to
z dôvodu celkového zníženia výkonnosti ekonomiky. Okrem hospodárskej krízy a nedostatku financií verejnú správu trápia
ďalšie problémy, napríklad nedokončený proces konsolidácie sídelnej štruktúry, financovanie preneseného výkonu štátnej
správy, najmä v oblasti škôl, školských a sociálnych zariadení, ale aj nezodpovedné hospodárenie samotných samospráv
a nevytváranie finančných rezerv. Preto je nevyhnutné pokračovať v reforme verejnej správy a riešiť problémy samospráv,
ktoré sú náročné najmä z časového a materiálneho hľadiska.
Pokiaľ ide aktuálnu situáciu slovenskej samosprávy, môžem jednoznačne konštatovať, že mnohé mestá a obce
trápia značné finančné suchoty. Podľa prieskumu INEKO z decembra 2009 každá štvrtá obec bojuje s problémom
splácania dlhodobých záväzkov5. Najviac sú ohrozené malé obce v chudobnejších regiónoch Slovenska s veľkou
nezamestnanosťou, avšak najlepšie na tom nie sú ani okresné a krajské mestá. Príčinami zadlženia sú najmä dôsledky
hospodárskej krízy, no nielen tie. Samosprávy výrazne pociťujú znížené príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb.
Situáciu zhoršuje i nepriaznivý vývoj vlastných zdrojov z miestnych daní, poplatkov a prenájmov. Za zhoršený finančný
stav zodpovedá v mnohých prípadoch aj nerozvážne hospodárenie samotnej samosprávy, nevytváranie dostatočných
rezervných fondov, nepremyslené zapájanie sa do projektov, na ktoré nie sú financie či spoliehanie sa na pomoc štátu
spôsobilo vznik veľkých problémov so splácaním dlhodobých záväzkov, a tým sa výrazne zhoršila platobná schopnosť
miest a obcí.
V prípade, že niektoré obce by situáciu nezvládli, riziko, že tzv. skrachujú, reálne nehrozí, keďže právna úprava
konkurz obce nepozná, pozná len nútenú správu obce. Pozitívnou skutočnosťou je, že hoci má obec zviazané ruky,
vstupom do nútenej správy sa prerušujú všetky exekučné konania vo vzťahu k obci. V nútenej správe má výkon verejných
funkcií prednosť pred záujmami veriteľov. Samozrejme, nedochádza k odpusteniu dlhov voči veriteľom, ani záväzkov voči
štátu. Napriek určitej ochrane pred veriteľmi, nútená správa vrhá na obec veľmi nepriaznivé svetlo, a to z hľadiska
posúdenia jej schopnosti hospodáriť s finančnými zdrojmi, a teda aj požičiavať si v budúcnosti po stabilizovaní situácie
finančné prostriedky na financovanie rozvojových aktivít od súkromného sektora. Obec počas nútenej správy nemôže
vstupovať do rozvojových projektov, napríklad uchádzať sa o zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie, sú
zablokované všetky odmeny poslancov i pracovníkov miestneho úradu, pristupuje sa k úsporným opatreniam, znižujú sa
stavy zamestnancov, kumulujú sa funkcie. Obec si však stále zachováva svoju autonómiu a snaží sa urobiť všetko pre to,

Čajovec, J. – Sloboda, D. Fiškálna decentralizácia a obce. Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2005, s. 11.
Čunderlík, Ľ. – Maruchnič, J.: Fiškálna decentralizácia v Slovenskej republike. In: Finančnoprávne epištoly, EPOS, 2005, s. 343.
5 Goliaš, P. Štvrtina obcí očakáva veľké problémy so splácaním dlhov. In: ineko.sk. Tlačová správa. Dostupné na internete:
http://www.ineko.sk/clanky/obce-ocakavaju-velke-problemy-so-splacanim-dlhov.
3
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aby konsolidovala svoje financie.6 Príkladom, keď sa samospráva ocitla vo finančnej tiesni a situáciu bolo potrebné riešiť
zavedením nútenej správy, bol ekonomický stav bratislavskej mestskej časti Devín v roku 2005, ktorá si požičala značný
objem financií na výstavbu rodinných a bytových domov, no podnikateľský zámer nevyšiel a dlh zostal. V súčasnosti je
mnoho ďalších prípadov miest a obcí, ktoré sú vystavené možnej nútenej správe, či už v dôsledku minimálnych
finančných zdrojov na plnenie základných obecných funkcií (obec Žehry) alebo v dôsledku existencie dlhov zo záväzkov
realizovaných v dávnejšom období (obec Brekov, mesto Martin).
V porovnaní s podielovou daňou miestne dane tvoria len približne štvrtinu daňových príjmov miestneho rozpočtu.
Ich zvýšenie je na jednej strane prejavom finančnej právomocí samospráv, no druhej strane by mohlo vyvolať nevôľu
občanov. Zároveň konštatujem, že ani dvojnásobné zvýšenie dane z nehnuteľnosti by nedokázalo vykryť výpadok
podielovej dane. Jeden z tvorcov slovenskej samosprávnej decentralizácie, Viktor Nižňanský, vyjadruje potrebu posilnenia
významu miestnych (majetkových) daní úpravou určenia daňového základu pri dani z nehnuteľnosti, a to prechodom na
trhové ocenenie. Ďalej navrhuje rozdeliť daň z príjmu fyzických osôb a následne celú daň z podnikateľskej činnosti
ponechať obci, kde sídli daňovník. Tým by sa podporili a v podstate odmenili obce a mestá, ktoré vytvárajú pre
živnostníkov lepšie podmienky.7 Zaujímavá je tiež myšlienka zavedenia ekologickej dane, ktorá by bola príjmom vyšších
územných celkov, a to predovšetkým v nadväznosti na riešenie nadobecných problémov životného prostredia, havárií
alebo protipovodňovej ochrany.
Tab. č. 1 Prehľad o výnose miestnych daní a poplatku za odpad za obdobie rokov 2004 – 2010 tis. Sk/ tis. eur
Daň z
nehnuteľností
Poplatok za
komunálny odpad
Daň za verejné
priestranstvo
Daň za ubytovanie
Daň za jadrové
zariadenie
Daň za psa
Daň za nevýherné
hracie prístroje
Daň za vjazd do
historickej časti
Daň za predajné
automaty
Spolu:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4 246 349
140 953
2 680 674
88 982
314 908
10 453
89 083
2 957
123 235
4 091
66 479
2 207
110 370
3 664
1 963
65
2 149
71
7 635 210
253 443

6 242 786
207 222
2 794 035
92 745
371 863
12 344
167 044
5 545
126 984
4 215
85 083
2 824
82 698
2 745
5 253
174
16 986
564
9 892 732
328 378

6 718 614
223 017
2 951 049
97 957
421 107
13 978
205 108
6 808
127 812
4 243
88 740
2 946
71 063
2 359
6 434
214
17 505
581
10 607 432
352 103

6 853 000
227 478
3 094 919
102 732
462 906
15 366
220 530
7 320
202 228
6 713
95 479
3 169
64 581
2 144
6 905
229
16 716
555
11 017 264
365 706

7 152 500
237 149
3 744 419
124 292
373 741
12 406
274 279
9 104
68 080
2 260
104 549
3 470
66 719
2 215
29 445
977
11 730
389
11 825 462
392 533

7 676 526
254 814
3 802 013
126 204
348 177
11 557
228 453
7 583
184 267
6 117
110 263
3 660
57 887
1 921
20 116
668
11 811
392
12 439 513
412 916

8 022 067
266 284
3 945 888
130 979
315 123
10 460
233 206
7 741
118 387
3 930
117 481
3 900
52 307
1 736
23 381
776
10 621
353
12 838 461
426 159

Zdroj :MF SR
Potreba pokračovať v reforme verejnej správy
Starostlivosť o hospodárenie s financiami je oveľa naliehavejšia najmä dnes, keď samospráva prežíva po
finančnej stránke svoje najťažšie obdobie od fiškálnej decentralizácie. Hospodárska kríza, nepriaznivé prírodné udalosti a
ďalšie negatívne skutočnosti postihli rozpočty samospráv a spôsobili ich zadlženosť. Východiská z tejto situácie si
vyžadujú komplexné prístupy, premyslené opatrenia, všestrannú aktivitu zo strany nielen zodpovedných za riadenie veci
verejných, ale aj tých, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou samosprávy, zo strany občanov. „Dôležitý je aj dobre nastavený
a fungujúci systém kontroly, ktorý zabezpečí, aby sa finančné prostriedky využívali hospodárne a účelovo.“8
Fiškálnej decentralizácii predchádzal proces presunu významných kompetencií zo štátu na samosprávu. Tým sa
vytvorili predpoklady pre pružne fungujúcu verejnú správu, podmienky pre vyššiu mieru participácie občana, možnosti pre
naplnenie princípu subsidiarity a pre rozvoj obcí, miest a vyšších územných celkov. Napriek významnému posunu vpred
proces reforiem nemožno považovať za ukončený. Ciele stratégie decentralizácie boli naplnené len v hrubých rysoch.
Sobinkovič, B. Nútená správa býva pre samosprávy vykúpením. In: etrend.sk. Dostupné na internete:
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/nutena-sprava-byva-pre-samospravy-vykupenim.html.
7 Nižňanský, V. Perspektíva bez reálnejších kontúr. In: Verejná správa. 2010, č. 7. Dostupné na internete: http://www.eobce.sk/clanky/1418.html.
8 Oláh, M. Tvorba prímov, výdavkov miestnej samosprávy, cesty ozdravenia financií obcí a miesto riadiaceho a kontrolného mechanizmu
v ich hospodárení. In: Verejná správa a regionálny rozvoj. Ekonómia a manažment. 2010, roč. 6, č. 1, s. 26.
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Keďže decentralizácia je komplikovaný proces, v dôsledku ktorého prirodzene vznikajú určité nejasnosti a problémy, a
ktorý si vyžaduje systematický prístup a dostatočný časový priestor na realizáciu svojich zámerov, je nevyhnutné
uskutočniť ďalšie potrebné reformné kroky. V. Nižňanský tvrdí, že „v prípade decentralizácie štátu ide o nikdy sa
nekončiaci príbeh“9. Právomoci, ale aj zodpovednosť, sa budú aj v budúcnosti presúvať medzi centrálnou a lokálnymi
vládami, medzi Slovenskom a Európskou úniou, medzi mestami a regiónmi, medzi mestom a mestskými časťami v
Bratislave a Košiciach.“
K zápasu o prekonanie dnešnej nepriaznivej situácie v slovenských obciach i VÚC by určite prispelo aj hľadanie
riešení prostredníctvom komunálnej reformy. Taktiež sa zdá opodstatnené zamyslieť sa nad úpravou vzťahu medzi štátom
a územnou samosprávou v súvislosti s presunom ďalších kompetencií a ich finančným zabezpečením. Je potrebné
naďalej posilňovať nezávislosť samospráv v súlade s princípom subsidiarity, no rovnako až rozpočtovú zodpovednosť
samosprávy a jej nezávislú kontrolu v záujme transparentného nakladania s verejnými financiami.
Autori a iniciátori reforiem sú presvedčení, že decentralizácia a odovzdanie stoviek kompetencií, značného
objemu majetku a finančných prostriedkov do rúk občanom a nimi voleným predstaviteľom v mestách, obciach a
regiónoch bolo správne rozhodnutie. Na základe vlastných skúseností a pozorovaní môžem konštatovať, že vo
všeobecnosti sa v samosprávach výrazne zvýšila kvalita a dostupnosť služieb. V mnohých prípadoch sa obce a mestá sa
modernizujú, ľudia majú možnosť zapájať sa do riadenia verejných záležitostí. Volení zástupcovia samospráv pristupujú
zodpovedne k otázke nezamestnanosti, k požiadavke rozumného hospodárenia so zverenými prostriedkami, taktiež dbajú
o otvorený dialóg so svojimi občanmi. Tento pokrok by pravdepodobne nebol možný bez zmien, ktoré priniesla
decentralizácia. Jej filozofia spočívala v poskytnutí väčšej samostatnosti a nezávislosti obciam, v dôvere v schopnosť ľudí
spravovať čo najviac svojich každodenných potrieb vlastnými silami a vlastnými financiami. Zároveň je potrebné priznať,
že o materiálne bohatstvo, ktoré v obciach vyrástlo, sa nepochybne zaslúžila aj finančná pomoc zo strany Európskej únie.
Obdobie prosperity a blaha sa však skončilo. Doterajší model financovania samosprávy fungoval dobre v tých
dobrých časoch, keď ekonomika rástla, rástli daňové príjmy a aj výnosy samospráv z nich. V súčasnosti sa vo výraznej
miere prejavujú nedoriešené úlohy reformy verejnej správy a bezprostredný vplyv globálnej hospodárskej krízy. Taktiež
rýchly ekonomický rast samospráv si vyžiadal svoju daň, minimálne v podobe korupcie. Dnes obce a mestá zápasia s
ekonomickou pohromou. Vážnym problémom je vysoká nezamestnanosť. Nakoľko samosprávy si nerobili v tých lepších
časoch rezervu na horšie časy, dva roky krízy obrali samosprávu vo výpadku daňových príjmov o 135 miliónov eur.
Situáciu zhoršili aj letné povodne. Samosprávam sa snaží pomôcť štát. Najskôr tak robil v podobe výziev na potrebu
šetrenia. Keďže úsporné opatrenia nezabrali, obce požiadali o mimoriadnu kompenzáciu na dorovnanie výpadkov vo
svojich rozpočtoch. Za účelom poskytnutia finančnej pomoci napokon vláda rozhodla, že obce a VÚC dostanú ďalšiu
dotáciu na kompenzáciu výpadkov daňových príjmov - v roku 2009 šlo o 100 mil. eur a v roku 2010 opäť takmer 100 mil.
eur.. Podľa J. Marušinca „ide o nesystémové opatrenie, ktoré však aspoň čiastočne kompenzuje negatívny dopad
legislatívnych zmien a čiastočne aj krízy na rozpočty miest a obcí.“10
Súčasný kritický stav ohrozuje najmä malé dediny, no a doslova existenčné problémy pociťujú dediny a mestá,
ktoré najvážnejšie zasiahli prírodné udalosti. Prostriedky z rozpočtu investovali do záchranných prác, teraz bojujú s ich
výrazným nedostatkom. Za daných okolností mestá a obce sú nútené požičiavať si od banky a zadlžovať sa. Svoju
situáciu môžu zlepšiť zvýšením miestnych daní a poplatkov, ale to je nepopulárna cesta a samosprávy sa jej chcú vyhnúť.
Zamerali sa preto na výrazné šetrenie, napríklad na energiách, na verejnom osvetlení, na mzdových prostriedkoch, na
propagácií svojho mesta. Prepúšťajú úradníkov, uskutočňujú radikálne úsporné opatrenia v administratíve. Do nových
investičných projektov sa nepúšťajú, riešia len havarijné stavy. Pomoc potrebujú aj samosprávne kraje. Peniaze chýbajú
najmä v zdravotníctve, v doprave, v sociálnej oblasti. Napríklad Žilinský samosprávny kraj je od konca júna 2010 v
krízovom režime.11
Ťažké časy sa samosprávam zrejme nekončia. Napriek dobrým prognózam so zlepšením situácie možno počítať
až o niekoľko rokov. Riešiť existujúce problémy a hľadať východiská z uvedenej situácie je potrebné už teraz. Skôr ako sa
pristúpi k ďalším reformným krokom a rozhodnutiam, je nevyhnutné zamyslieť sa nad existenciou určitých problémových
okruhov, na ktoré narazil proces reformy verejnej správy a ktoré zároveň spôsobili, že vytýčené ciele reformy sa
nepodarilo dosiahnuť tak ako sa plánovali. Problémovou oblasťou je vzájomný vzťah medzi samosprávou a štátnou
správou. Podporovanie nezávislosti a finančnej samostatnosti miest a obcí nemá viesť k strate väzieb a mechanizmov
vzájomného pôsobenia medzi štátom a samosprávou. Naopak, je nevyhnutné posilňovať vzájomnú spoluprácu a usilovať
sa nachádzať kompromisy. Od tejto požiadavky je potrebné odlíšiť právo samosprávy na municipálnu autonómiu.
Obsahom tohto práva je potreba chrániť samosprávu pred neželanými zásahmi zo strany štátu, ktoré by mohli spôsobiť
stratu jej nezávislosti. V tejto súvislosti L. Hrtánek dodáva, že „nie je jasná skutočnosť, do akej miery môžu zasahovať
obvodné úrady do činnosti miestnej samosprávy.12“

Krištofičová, D. Decentralizácie je nikdy nekončiaci príbeh. In: Komunálne financie. 2008, roč. 2, č. 8, s. 6.
Tamtiež.
11 Obciam pomôže štát. Na ako dlho? /odu. In: Pravda. 2010, roč. 10, č. 246, s. 2.
12 Hrtánek, L. Problémové okruhy decentralizácie verejnej správy. In: Verejná správa a regionálny rozvoj. Ekonómia a manažment. 2010,
roč. 6, č. 1, s. 40.
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Napriek skutočnosti, že územná samospráva má ústavný nárok na financovanie výkonu delegovaných
kompetencií voči štátu, v praxi často nie je schopná vynútiť si plnenie tejto povinnosti. Navyše systém poukazovania
finančných prostriedkov je zložitý a málo transparentný. Pri financovaní prenesených kompetencií spravidla samospráva
požiada o poskytnutie finančných prostriedkov príslušné ministerstvo. Ministerstvo poukáže určitý objem finančných
prostriedkov príslušnému štátnemu orgánu, resp. orgánu štátnej správy, ktorý ich rozdelí medzi obce a mestá. Tento
mechanizmus sa uplatňuje napríklad pri financovaní škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom sú obce a vyššie
územné celky. Finančné toky prechádzajú komplikovane cez viaceré sprostredkujúce medzičlánky, čo spôsobuje, že
financovanie prenesených úloh je ťažkopádne, zdĺhavé a finančné prostriedky nie sú samospráve poukazované včas.13
Zabezpečovanie širokej škály úloh či už v rámci originálnej pôsobnosti alebo v rámci výkonu prenesenej štátne
správy kladie vysoké nároky na profesionalitu a odbornosť zástupcov územných samospráv. Nedostatočná odborná
príprava zamestnancov samosprávy prestavuje vážnu prekážku napríklad v oblasti tvorby všeobecne záväzných nariadení
alebo pri rozhodovaní o zložitých otázkach rozvoja obce. V tomto smere by bolo vhodné spolupracovať so štátnou
správou a vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie predstaviteľov samospráv, napríklad prostredníctvom rôznych
metód vzdelávania, snažiť sa o lepšie technické vybavenie úradov alebo motivovať zamestnancov prostredníctvom
mzdového ohodnotenia. Súčasná hospodárska situácia je praktickou skúškou vedomostí zástupcov samospráv a zároveň
sa potvrdzuje, že len odborne pripravení zamestnanci nie sú predmetom úsporných opatrení.
Ďalšou vážnou hrozbou decentralizácie verejnej správy je korupcia. Veľký rozsah kompetencií znamená aj veľký
rozsah majetku a finančných prostriedkov na ich zabezpečenie. Priestor pre narastajúcu korupciu v územnej samospráve
sa vytvára v oblasti nakladania s majetkom, pri verejnom obstarávaní alebo pri rozhodovacej činnosti. Riziko korupcie si
vyžaduje dobre nastavený systém kontroly. Je nevyhnutné náležite uplatňovať také kontrolné mechanizmy a postupy,
prostredníctvom ktorých by bolo možné predchádzať uvedenému javu, napríklad vytvorenie mapy korupcie, zverejňovanie
priebehu a výsledkov verejného obstarávania samosprávy, vrátane zmlúv a fakturácií výkonov prác. Jednotlivé činnosti
obcí a vyšších územných celkov treba dôsledne podrobovať kontrole orgánov samosprávy, kontrolných orgánov štátu a
najmä občianskej kontrole.
Slovensko patrí k štátom, ktoré sa boria s problémom veľkého počtu malých obcí, až 69% obcí v Slovenskej
republike má menej ako 1000 obyvateľov. Súčasná organizácia a štruktúra slovenských obcí nezodpovedá požiadavkám
modernej a pružne fungujúcej územnej samosprávy. Verejné služby poskytované rozdrobenou samosprávou sú často
neodborné, verejná infraštruktúra je nekvalitná, zákonný rámec povinností a kompetencií samospráv je príliš košatý a
zákonná kontrola príliš bezzubá. Aktívnych ľudí, ktorí by boli schopní a ochotní niesť bremeno zodpovednosti je stále
menej. Zároveň malé obce sú finančne slabé, keďže značnú časť finančných zdrojov tvorí podielová daň, ktorá je do
miestnych rozpočtov rozdeľovaná najmä na základe kritéria počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce. Navyše
významnú časť ich neveľkých rozpočtov spotrebuje správa obecných úradov. Zvyšné financie nepostačujú na
zabezpečenie širokého rozsahu zverených úloh.
Podľa súčasného právneho stavu zakotveného v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je možné
vzájomnú spoluprácu samospráv riešiť viacerými právnymi spôsobmi, a to cestou zmluvných vzťahov v rámci súkromného
práva, na základe zmlúv verejnoprávneho charakteru, ďalej prostredníctvom dohody o zriadení spoločného obecného
úradu alebo vytvorením účelového združenia, zväzu obcí. Zmeny týkajúce sa zlučovania obcí sú natoľko citlivé, že zákon
o obecnom zriadení vyžaduje konanie miestneho referenda a vyslovenie súhlasu občanov s uskutočnením príslušných
územnosprávnych zmien. V súvislosti s plánovanými zmenami v rámci komunálnej reformy je potrebné vychádzať zo
skúseností krajín, ktoré majú municipalizáciu už za sebou. Severské európske štáty zvolili spôsob plošného zlučovania
obcí s odobratím politicko-správnej samostatnosti pôvodným obciam. V tomto prípade sa vytvára nová municipalita –
veľká obec, ktorá má volené orgány, vlastný rozpočet, vlastnú administratívu, vlastné kompetencie a tiež vykonáva úlohy
v rámci prenesenej pôsobnosti. Územné formovanie novej obce vychádza z optimálnej dostupnosti občanov do centier
osídlenia. Pôvodným obciam sa ponecháva symbolická politická samostatnosť v podobe čestnej funkcie starostu.
Záver
Uvedené, ale aj ďalšie nepriaznivé pretrvávajúce nedostatky vo verejnej správe v spojení s finančnou krízou majú
bezprostredný dopad na územnú samosprávu, osobitne v oblasti zníženia príjmov miestnych rozpočtov. Tieto skutočnosti
si vyžadujú nastavenie reformných krokov tak, aby sa vytvorili podmienky, v ktorých by územná a regionálna samospráva
jednoduchšie, efektívnejšie a kvalitnejšie zabezpečovala výkon prenesenej štátnej správy a najmä svoje originálne
kompetencie. Na druhej strane aktuálna situácia môže mať pozitívny vplyv. Nedostatok finančných prostriedkov by mal
mestá a obce viesť k ich racionálnemu využívaniu a zhodnocovaniu, k aktívnemu hľadaniu spôsobov riešenia
nepriaznivého stavu svojich financií a v neposlednom rade k odhaľovaniu príčin tohto stavu.
Nakoľko od zavedenia fiškálnej decentralizácie ubehol dostatočný čas na je vyhodnotenie a súčasná
hospodárska kríza vyvŕšila problémy slovenskej samosprávy, je najvhodnejší čas na to, aby sa na odbornej úrovni
diskutovalo o zefektívnení súčasného systému. Je totiž potrebné, aby sa zodpovednosť presunula čím viac na miestnu
úroveň, aby občania a daňovníci mali čím viac nástrojov a prevzali na seba zodpovednosť za to, ako vyzerá a aké služby
13
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poskytuje ich obec, či región. V zmysle postrehov odborníkov na komunálnu reformu, je možné uvažovať napríklad
o nasledovných opatreniach na zefektívnenie financovania slovenskej územnej samosprávy:
posilniť význam miestnych daní úpravou určenia daňového základu pri dani z nehnuteľnosti, a to prechodom na
trhové ocenenie, čim sa zvýši spravodlivosť, pretože tvorba dane a jej užitie sa budú viac prekrývať;
daň z príjmu fyzických osôb z podnikateľskej činnosti ponechať v obci, kde daňovník sídli, a to aj na úkor nižšieho
výnosu z dane z príjmov fyzických osôb. Výsledkom by bol prínos pre tie mestá a obce, ktoré vytvárajú pre
živnostníkov lepšie podmienky;
upraviť na báze spravodlivosti kritériá prerozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti s cieľom
väčšej váhy na kritériu počtu obyvateľov v dôchodkovom veku a vyššieho koeficientu podľa veľkosti obce;
prehodnotiť financovanie samosprávy prostredníctvom kombinácie viacerých podielových daní, aby bol systém
stabilnejší ako súčasná závislosť na dani z príjmov fyzických osôb a motivujúcejší pre samosprávu;
začať realizovať komunálnu reformu aj v podobe združovanie, zlučovanie samospráv, výkonových právomocí,
pretože nie je finančne udržateľné, aby sme v takej malej krajine živili vyše 2.900 obecných, miestnych,
mestských úradov a rovnaký počet starostov a primátorov i vyše 21.000 komunálnych poslancov.
návrh L. Nižňanského, ktorý v oblasti kapitálových príjmov navrhuje posilniť rozpočty obcí zavedením akéhosi
poplatku na rozvoj mesta, čiže odvedením určitej čiastky do rozpočtu mesta alebo obce v závislosti od výšky
investície. Táto bude využitá - na základe pravidiel definovaných zákonom - na takzvané súvisiace a
podmieňujúce investície, ktoré vzniknú z dôvodu zamýšľaného investičného zámeru. Zvýši sa transparentnosť,
obmedzí sa možnosť selektívne “dojednať“ výhodnejšie podmienky cez miestnych poslancov. Ale vytvoria sa aj
nové zdroje na dobudovanie infraštruktúry, ktorú investícia vyvolá (nová komunikácia, prekládka cesty,
parkovacie miesta, rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete, dobudovanie alebo rekonštrukcia školského,
zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia).
na úrovni samosprávnych krajov zvýšiť motiváciu na vytváranie rámcových podmienok podporujúcich prílev
investorov, čo zároveň realizovať vo väčšej miere so štátnou správou – agentúrou SARIO;
stanoviť podiel samosprávnych krajov na dani z príjmu právnických osôb;
zvážiť zavedenie ekologickej dane, ktorá by bola príjmom VÚC;
L. Nižňanský odporúča zaviesť neúčelovú globálnu dotáciu štátu na regionálny rozvoj presunutím časti zdrojov z
rozpočtových kapitol ministerstiev, ktorá by sa medzi jednotlivé VÚC rozdeľovala pomocou vzorca, v ktorom by
sa zohľadnil najmä ekonomický potenciál regiónu a deficit služieb;
z daňových príjmov samosprávy vytvárať na regionálnej úrovni fond solidarity, ktorý by slúžil k vyrovnaniu
finančných prepadov a v prípade krízových situácií (napr. povodne);
zadefinovať precíznejšie nástroje na sledovanie a napĺňanie rozpočtovej zodpovednosti samosprávy
a transparentného nakladania s verejnými financie;
zefektívniť systém ozdravného režimu a nútenej správy zakotvený v zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
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NIEKOĽKO POZNÁMOK K PROBLEMATIKE INTERPRETÁCIE ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Katarína Mravíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Terminologická otvorenosť ústavného textu dáva možnosť jeho rozličnej interpretácii. Nejednoznačnosť
a nedokonalosť jazyka ústavy vedie k poznaniu, že pri jej výklade musia byť aplikované aj iné metódy výkladu, než je
tradičná gramatická metóda. Kľúčovú úlohu tu zohráva judikatúra ústavného súdu ktorá premieta objektívne a trvácne
hodnoty demokratickej spoločnosti pod jednotlivé jazykové vyjadrenia.
Kľúčové slová: ústava, výklad, interpretácia, metódy výkladu, ústavný súd, rozhodnutie ústavného súdu.
Abstract: A terminology openness of Constitution gives the possibility of different interpretations. Ambiguity and imperfect
of language leads to knowledge of the Constitution in its interpretation must be applied other methods of interpretation
than the traditional method of grammar. A key role plays a jurisprudence of the Constitutional Court which reflects the
objective and enduring values of a democratic society under different linguistic expressions.
Key words: constitution, statement, interpretation, method of interpretation, constitutional court, decision of constitutional
court
1

ÚVOD
Ústava Slovenskej republiky je porovnateľná s hoci ktorou ústavou vyspelých štátov Európy. Spĺňa predpoklady
demokratickej ústavy a má všetky princípy demokratických a humanistických zásad aj napriek tomu, že v podstate
vykazuje znaky ústavy demokratického štátu, nie vždy však upravuje otázky, ktoré by sa mali na Slovensku hodnotiť ako
natoľko závažné, aby v nej boli výslovne upravené.
Právna úprava obsiahnutá v Ústave Slovenskej republiky však nie je celkom úplná. „Na formuláciách viacerých
ustanovení sa negatívne prejavil časový tlak, pod ktorým vznikal pôvodný text ústavy, momentálna politická klíma
a nedostatok politikov schopných komplexne posúdiť komplikovanosť upravovaných vzťahov v ústave a nevyhnutnosť
precíznej právnej konštrukcie vylučujúcej akékoľvek pochybnosti o jej zmysle a obsahu.“1 Čas však ukázal, že svoju
podstatu a koncepciu vyjadruje na zrozumiteľnej a prijateľnej úrovni abstrakcie a konkrétnosti, ale bolo vznesenej aj
nemálo kritiky. Táto kritika sa týkala najmä jej koncepcie, systematiky, ale i niekoľkých článkov obsahujúcich
predovšetkým kompetencie prezidenta, parlamentu, vlády, ústavného súdu ako i práv národnostných menšín. Vyskytli sa
aj názory, že ústava by mala riešiť jednotlivé ústavné vzťahy konkrétnejšie a podrobnejšie. Hoci sú v nej mnohé otázky
upravené, neznamená to, že ústavná listina nemôže obsahovať aj viaceré oblasti, ktoré sú upravené široko, rámcovo ba
až neurčito. Takáto neúplnosť ústavy môže znamenať, že ústavodarca úpravu určitého okruhu spoločenských vzťahov
nepokladal za potrebnú, ale na druhej strane si dovoľujeme tvrdiť, že ústavodarca ponechal isté otázky otvorené zámerne,
aby tak vytvoril priestor pre slobodnú výmenu názorov, rozhodovanie, konsenzus a kreativitu. Koniec koncov priestor pre
podrobnejšiu právnu úpravu je v zákonoch. Absorbovanie možnej zákonnej úpravy často prispieva k nepochopeniu
zmyslu a funkcie ústavy.2 Niektoré slabé miesta v našej ústave boli známe už v čase jej prerokúvania schvaľovania
v Slovenskej národnej rade. V tom čase buď nebola ochota a politická vôľa riešiť sporné otázky alebo boli považované za
bezvýznamné. Osobitne chceme upozorniť na fakt, že často chýba záujem aplikovať konkrétne články ústavy čisto, tak
ako znejú, aký majú axiologický a ústavnoprávny význam.
2

INTERPRETÁCIA ÚSTAVY
Interpretácia a výklad ústavy prichádza do úvahy tam, vtedy a v takom rozsahu, kde formulácia relevantnej
ústavnej normy je nejednoznačná. Týchto ustanovení možno nájsť v Ústave Slovenskej republiky viac.3 Interpretáciou
jednotlivých ustanovení ústavy nemožno samotnú ústavnú úpravu doplniť nad rámec skutočnej úpravy o neexistujúce
pravidlá správania. Výkladom ústavnej normy nemožno ani nahradiť alebo poprieť skutočný účel úpravy, zameniť
oprávnené subjekty a pod. Ak je ústavná norma neurčitá a nedáva nám zreteľnú odpoveď na otázku aká je právomoc
orgánu verejnej moci, aké je základné právo či sloboda, možno prikročiť k výkladu ústavnej normy. Účelom výkladu je
zistiť subjekt, objekt alebo obsah ústavnej normy. Ale dôsledkom prelínania práva a politiky je dnes nutnosťou používať pri
POSLUCH,M.-CIBULKA,Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky, s. 168.
BRöSTL,A. Poznámky k obsahu Ústavy SR a k obsahovému zameraniu už uskutočnených i zamýšľaných zmien ústavy, s.61-66.
3 Ústava síce rozlišuje medzi ústavnými zákonmi a zákonmi, ale toto rozlíšenie sa nepoužíva tak dôsledne, ako by bolo odôvodnené ho
použiť. Nejednoznačná úprava čl. 87 ÚSR, v ktorom sa slovo „zákon“ raz používa ako legislatívna skratka zahŕňajúca aj ústavné zákony
(čl. 87 ods. 1,3 a 4) a inokedy toto slovo je nutné interpretovať doslovne (čl. 87 ods. 2), lebo pri zachovaní jeho interpretačného postupu
by sa zmenil zmysel ústavnej úpravy.
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analýze jednotlivých inštitútov a inštitúcií obsiahnutých v ústave, metód nie len právne dogmatických, ale tiež
mimoprávnych a predovšetkým politologických.
Tak ako ústava predstavuje viac či menej usporiadaný systém právnych noriem, aj interpretácia by sa mala
zakladať na všeobecne použiteľných a používaných pravidlách, pomocou ktorých sa usiluje orgán verejnej moci
uplatňujúci ústavu ustáliť skutočný účel a obsah ústavnej normy, ktorú vysvetľuje. Ústava obsahuje vedľa relatívne
detailných úprav kompetenčných a organizačných otázok princípy, vyžadujúce k svojej aplikovateľnosti a konkretizácii,
ustanovenia o cieľoch, ktoré ponechávajú výber ciest k svojmu naplneniu, lapidárne formulácie bez bližšieho vyjadrenia
účelu a formulačného kompromisu. Práve vzhľadom k povahe ústavných noriem je interpretácia ústavy procesom
priraďovania zmyslu jednotlivým ustanoveniam, resp. jazykovým znakom zachytávajúcim právnu podstatu, procesom
zvlášť komplikovaným a citlivým. V interpretácii a následne v aplikácii práva totiž ide jednak o sprostredkovanie zmyslu
autoritatívneho rozhodnutia vyjadreného textom normy lege artis, čo vedie k striktnej viazanosti doslovným znením zákona
a teda k preferencii jazykovej interpretácii, jednak o spravodlivé riešenie problémov, čo však znamená tam, kde posun
lege artis nestačí k dosiahnutiu spravodlivosti, spravidla pri rešpektovaní zákazu denegationis iustitiae, doplňovať
a korigovať zákonné práva ďalšími interpretačnými metódami. Ponímanie interpretácie ústavy môže mať rôznu intenzitu
v závislosti na miere všeobecnosti textu. Môžeme sa tak stretnúť s fenoménom tzv. „dotvárania ústavy“ a „ premeny
ústavy“.4 Dôležité avšak priveľmi komplikované je v ústave interpretovať účel jednotlivých inštitútov a ustanovení. Iba
zriedka sa totiž podarí vytvoriť dokonale konzistentný celok, v ktorom by všetky účely boli komplementárne. Voľba rôznych
účelov ako východísk rekonštrukcie ústavnej normy môže viesť k veľmi odlišným dôsledkom.
Metódy, ktoré používajú orgány verejnej moci pri interpretácii ústavy, preto musia byť všeobecne zaužívané
a uznávané. Nejednoznačnosť a nedokonalosť jazyka ústavy tak vedie k poznaniu, že pri jej výklade musia byť aplikované
aj iné metódy výkladu, než je tradičná gramatická metóda. Keďže terminologická otvorenosť ústavného textu nám dáva
možnosť jeho rozličnej interpretácii a každý si v ústave môže nájsť „to“ svoje alebo všetko to čo v nej „hľadá“.5 A tu
zohráva kľúčovú úlohu judikatúra ústavného súdu, ktorá premieta objektívne a trvácne hodnoty demokratickej spoločnosti
pod jednotlivé jazykové vyjadrenia.6 „Ústava však vyžaduje iné interpretačné postupy, než podústavné právo. Interpretácia
v ústavnom práve je ťažšia najmä tým, že na spory v rámci neho vznikajúce, sa vzťahujú atribúty tzv. „hard cases“. Pre ne
je typické, že ústava pri možných ich riešeniach „mlčí“ a sudcovia sú nútení hľadať riešenie v systematickom či účelovom
výklade.“7
Ústavný súd Slovenskej republiky na danú tému uviedol, že interpretácia a výklad ústavy, ústavných zákonov je
nutné podávať striktne právne, bez politicky motivovaného sporu.8 Dedukciou možno dodať, že táto zásada sa vzťahuje
v rovnakej miere i na motívy sociálne, ekonomické, sociálne a teda na motívy akékoľvek ďalšie. Výklad ústavy, resp.
ústavného zákona podlieha rovnakému postupu ako výklad ostatných právnych noriem, ktorý používajú iné orgány na to
oprávnené.9 Právne názory ústavného súdu v rozsahu názorov racio decidendi sa niekedy týkajú len jednotlivých
ustanovení ústavy, inokedy majú význam pre výklad a uplatnenie viacerých noriem, či dokonca pre výklad a uplatnenie
celej ústavy. Ústava predstavuje právny celok, ktorý treba aplikovať vo vzájomnej súvislosti všetkých ústavných noriem.
Len výnimočne a ojedinele môže nastať stav, keď je spoločenský stav upravený jedinou normou Ústavy Slovenskej
republiky. Každé ustanovenie treba interpretovať a uplatňovať v nadväznosti na iné normy ústavy, pokiaľ medzi nimi
existuje príčinná súvislosť. Interpretácia právneho predpisu nesmie brániť ani obmedzovať v reálnom uplatnení
základného práva.10
Ale začínajú sa objavovať aj rozhodnutia ústavného súdu, kde samotný ústavný súd podnecuje orgány aplikujúce
právo, aby sa odklonili od doslovného znenia právneho textu, ak to zo závažných dôvodov vyžaduje systematická
súvislosť, účel zákona, či ústavnokonformný výklad podstavného práva.11 Dokonca, ak možno právny predpis
interpretovať hneď niekoľkými spôsobmi a nastane tak situácia protikladného výsledku jednotlivých metód, prednosť by
mal dostať e ratione legis pred výkladom gramatickým.12

- dotváranie ústavy: konkretizácia, individualizácia, bežná interpretácia zmyslu slova čiastočne presahujúca význam
- premena ústavy: výrazné odchyľovanie sa živej ústavy od uzneseného textu ústavy.
5 ĽALÍK, T. Interpretácia ústavy a úloha ústavného súdu, s. 1307-1318.
6 Žiaden orgán súdnej moci, ani Ústavný súd Slovenskej republiky nemá oprávnenie tvoriť zákon, na rozdiel od moci zákonodarnej, ktorá
právnu normu prijíma, orgán súdnej moci svojim rozhodnutím ustaľuje obsah právnej normy prijatej zákonodarnou mocou. Interpretácia
ústavy v právnom štáte má tak svoje obmedzenia. Vymedzený a obmedzený je formuláciou, obsahom a účelom interpretovanej právnej
normy.
7 ĽALÍK, T. Interpretácia ústavy a úloha ústavného súdu, s. 1307-1318.
8 I.ÚS 30/99
9 I.ÚS 30/99
10 Medzera v právnej úprave nemôže mať za následok porušenie základného práva sťažovateľa garantovaného ústavou. V takomto
prípade je potrebné použiť taký výklad, ktorý by základné právo nielenže neporušoval, ale naopak garantoval. V konaní o podnete,
ústavnej sťažnosti ako aj v ďalších typoch konania, ktorých účelom nie je abstraktná ochrana ústavnosti, sa od ústavného súdu vyžaduje,
aby v súlade s princípmi právneho štátu zaručenými v čl. 1 ÚSR v záujme zachovania právnej istoty, aplikoval ústavnú normu
v rovnakých podmienkach vždy rovnakým spôsobom.
11 III.ÚS 341/07
12 III.ÚS 43/2010
4
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3

ZÁVER
Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon štátu prešiel za relatívne krátky čas svojej účinnosti viacerými
novelizáciami, ktoré sa snažili odstrániť nejednoznačné alebo chýbajúce formulácie spôsobujúce problémy pri aplikácii
ústavy. Aj dnes nájdeme v ústave viacero ustanovení, kde formulácia relevantnej ústavnej normy je nejednoznačná.
Napriek možnému nepochopeniu je potrebné akceptovať rozhodujúcu úlohu ústavného súdu pri interpretácii
ústavy, pretože iná alternatíva, resp. lepšia alternatíva ako výklad ústavy prostredníctvom činnosti ústavného súdu zatiaľ
neexistuje a ak chcel ústavodarca obmedziť „moc“ ústavného súdu, mal sa v ústave vyvarovať neurčitých,
nejednoznačných pojmov.
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PÔSOBNOSŤ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR A PRINCÍP SUBSIDIARITY
Lucia Nedzbalová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka príspevku sa venuje problematike subsidiárneho postavenia Ústavného súdu pri realizácii niektorých
jeho právomocí. Bližšie sa zameriava na konanie podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy, t.j. na konanie o sťažnostiach. Snaží sa
vymedziť hranicu medzi všeobecnými súdmi a Ústavným súdom a poukazuje na problémy, ktoré vznikajú v tejto oblasti.
Hľadá odpoveď na otázku, či je rozdelenie právomocí pri ochrane základných práv a slobôd medzi všeobecné súdy
a Ústavný súd Slovenskej republiky jednoznačné. Poukazuje taktiež na nejednotnosť judikatúry Ústavného súdu v konaní
o sťažnostiach a jej praktické dôsledky. Zamýšľa sa nad otázkou, či interpretácia čl. 127 ods.1 zo strany Ústavného súdu
Slovenskej republiky nie je príliš úzka a či ústavná sťažnosť je účinným prostriedkom ochrany základných práv a slobôd
fyzických a právnických osôb.
Kľúčové slová: Ústavný súd, všeobecné súdy, ústavnosť, sťažnosť, princíp subsidiarity, ochrana základných práv
a slobôd, Ústava, článok 127 Ústavy
Abstract: The author is concerned primarily with the subsidiary position of The Constitutional Court of the Slovak republic
in implementing its particular competences. Further it focuses on procedure according to the Article 127 paragraph 1 of
the Constitution, i.e. to the process of complaining. It aims to delimitate the boundary between the general courts and the
Constitutional Court and it points out the problems that occur in this field. It tries to clarify whether the division of powers in
protection of fundamental rights and freedoms between the general courts and the Constitutional Court of the Slovak
republic are unambiguous. It also emphasizes the inconsistencies in the case of the Constitutional Court and its practical
implications. It discusses the question whether the interpretation of the Article 127 paragraph 1 of the Constitutional Court
of the Slovak republic is not too narrow and whether the constitutional appeal is an effective mean of protection of
fundamental rights and freedoms of individuals and entities.
Key words: Constitutional court, general courts, constitutionality, complaint, principle of subsidiarity, protection of
fundamental rights and freedoms, Constitution, Article 127 of the Constitution
1

ÚVOD
Podľa článku 124 Ústavy Slovenskej republiky je Ústavný súd Slovenskej republiky nezávislým súdnym orgánom
ochrany ústavnosti. Prostredníctvom ústavného súdnictva sa majú realizovať princípy demokratického právneho štátu,
deľba moci a účinnosť ochrany základných práv a slobôd. Základom inštitúcie ústavného súdu je právna kvalita ústavy
a dôvera vo funkciu deľby moci a funkciu ochrany práv ústavného súdnictva. 1
Právna úprava Ústavného súdu SR má svoj základ v VII. Hlave 1. Oddielu Ústavy Slovenskej republiky
č.460/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov. Právnu úpravu konania pred Ústavným súdom obsahuje tretia časť zákona
č.38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o ústavnom súde) a taktiež Spravovací a rokovací poriadok ústavného súdu č.
113/1993 v znení neskorších predpisov. V konaní pred Ústavným súdom sa primerane používa z. č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a z. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov.2
Ústavný súd SR má niektoré právomoci priznané „v druhom slede“. Vznikajú až vtedy, keď o danej veci nemôže
rozhodnúť iný orgán štátu. Toto obmedzenie určuje Ústava SR, ktorá pred Ústavným súdom SR spravidla uprednostňuje
všeobecné súdy.3 Vo všeobecnosti princíp subsidiarity určuje, že súdom príslušným v prípadoch kolízie príslušnosti
medzi Ústavným súdom SR a všeobecným súdom (najčastejšie v otázkach správneho súdnictva) je zásadne všeobecný
súd. 4
Môžeme teda povedať, že princíp subsidiarity vyjadruje kompetenčnú prednosť všeobecných súdov (prípadne
iných štátnych orgánov v konaní podľa čl. 126 Ústavy) pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a zakladá určitú
ústavnú postupnosť, ktorá musí byť rešpektovaná. V judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky sa princíp
subsidiarity presadzuje skôr v negatívnej podobe, t.j. nie ako dôvod pre atrahovanie právomoci ústavným súdom, ale
naopak, ako dôvod jeho odmietnutia. Keďže subsidiarita je vnímaná ako adekvátna orientačná smernica pre chápanie

BRÖSTL, A.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň, Aleš Čeněk, 2010, s. 328.
§31a zákona o ústavnom súde hovorí: „ Ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred
Ústavným súdom ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku alebo Trestného poriadku.“
3 DRGONEC, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, Bratislava, EUROKÓDEX, s.r.o., 2010, s.51.
4 SVÁK, J. A KOL.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Bratislava, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006, s. 348.
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vzťahu medzi ústavným súdom a všeobecnými súdmi, priestor pre jej aplikáciu prirodzene vzniká najmä pri rozhodovaní
ústavného súdu podľa čl. 127 Ústavy.5
2

UPLATŇOVANIE PRINCÍPU SUBSIDIARITY V KONANÍ PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SR
Pôvodne sa princíp subsidiarity uplatňoval v dvoch konaniach pre Ústavným súdom. V súčasnosti existuje päť
kompetencií Ústavného súdu, v ktorých sa uplatňuje.
1. Podľa čl. 125 ods.1 písm. c) Ústavy Ústavný súd rozhoduje o súlade všeobecne záväzných nariadení podľa čl.
68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak
o nich nerozhoduje iný súd;
2. Podľa čl.125 ods. 1 písm. d) Ústavný súd rozhoduje o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov
miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl.
71 ods. 2 s ústavou, ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným
zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.
Ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. sa preskúmavanie súladu všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN)
orgánov územnej samosprávy v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podmienilo požiadavkou, aby „o veci
nerozhodoval iný súd.“ Od účinnosti tohto ústavného zákona je postavenie ústavného súdu iba „subsidiárne“, ale právna
relevancia takého postavenia Ústavného súdu Slovenskej republiky závisí od stavu platného právneho poriadku.
Ústavný súd Slovenskej republiky sa nemôže „zaradiť do subsidiárneho postavenia“ skôr, než sa kompetencia konať
o súlade VZN orgánov územnej samosprávy s ústavou neprizná orgánu všeobecného súdnictva.6
Ústavodarca tu teda vytvoril priestor k tomu, aby bolo oprávnenie podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) zverené
zákonom do právomoci všeobecných súdov v rámci výkonu správneho súdnictva. Zákonodarca tento priestor sčasti využil
a zákonom č. 348/2008 Z. z. bolo vytvorené konanie podľa §250 zfa Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom získal
krajský súd právomoc rozhodnúť o súlade VZN podľa čl. 68 so zákonom a o súlade VZN podľa čl. 71 ods. 2 aj
s nariadením vlády a všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej
správy. Prijatím tohto zákona sa v otázkach ochrany zákonnosti VZN zo stavu „potenciálnej subsidiarity“ vytvoril stav
„subsidiarity“ pre Ústavný súd Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch deklarovaných v čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) je
de facto zachovaná výlučná kompetencia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
3. Podľa čl. 126 Ústavy, Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak
zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán.
Čl. 126 poukazuje na špecifický prípad subsidiarity právomoci Ústavného súdu. Túto špecifickosť nachádzame
v slovnom spojení „ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje „iný štátny orgán“. V ostatných konaniach sa
uplatňuje princíp subsidiarity len ak o veci „nerozhoduje iný súd“. Do slovného spojenia „iný štátny orgán“ zahŕňame mimo
iných orgánov verejnej moci (Národná rada SR, vláda SR, ministerstvá a iné orgány štátnej správy) aj všeobecné súdy.
Takto vymedzená subsidiarita právomoci Ústavného súdu je teda obmedzenejšia, než subsidiarita právomoci v ostatných
veciach.
O takejto otázke doposiaľ Ústavný súd zatiaľ nerozhodoval, čo je dané práve princípom subsidiarity. V praxi je
zákonnou úpravou riešenie takýchto sporov zverované iným orgánom než ústavnému súdu (spravidla vláde).
4. Podľa čl. 127 Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú
porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich
z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným
zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
Podľa základných pojmových znakov možno teda ústavnú sťažnosť definovať ako špecifický a subsidiárny
prostriedok k ochrane ústavne zaručených základných práv a slobôd, kde aktívne legitimovaným subjektom môže byť
fyzická alebo právnická osoba, ak tvrdí, že bolo porušené jej základné právo alebo sloboda.7
Princíp subsidiarity v konaní o sťažnostiach je taktiež vyjadrený v §49 zákona o Ústavnom súde, ktorý zároveň
špecifikuje, že sťažnosť možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému zásahu, boli porušené
základné práva a slobody fyzickej alebo právnickej osoby. Táto subsidiarita je podporená aj tak, že ústavný súd odmietne
ústavnú sťažnosť bez meritórneho prerokovania, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky, alebo iné právne
prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je
sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov (§ 53 zákona o ústavnom súde). Ide vlastne o druhý predpoklad, ktorý
musí byť splnený na to, aby bola daná právomoc Ústavného súdu v konaní o sťažnostiach. Z toho vyplýva, že v konaní
o ústavných sťažnostiach je vytvorená osobitná procesná podmienka, ktorej podstata spočíva v tom, že ústava preferuje
ochranu základných práv a slobôd inými, všeobecnými súdmi.
5 PROCHÁZKA, R.: Subsidiarita – kompetenčný princíp alebo princíp vecnej opodstatnenosti?, In: Princíp subsidiarity v rozhodovaní
súdov, 2005, s.2.
6 DRGONEC, J.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, Šamorín, Heuréka, 2008, s.114.
7 PALÚŠ, I. - SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, Košice, UPJŠ, 2008, s.456.
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Až do prijatia ústavného zákona č.90/2001 Z. z., ktorým bol zmenený koncept ústavnej sťažnosti, mohol Ústavný
súd rozhodovať len o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych
orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov. To
znamená, že podľa pôvodného znenia čl. 127 Ústavy nebolo možné podať sťažnosť proti rozhodnutiu, opatreniu alebo
inému zásahu všeobecného súdu. Táto možnosť bola zabezpečená prostredníctvom konania o podnete podľa čl. 130 ods.
3 Ústavy. Už vtedy však existovalo napätie medzi Ústavným súdom a všeobecnými súdmi a týkal sa rozdielneho výkladu
čl. 130 ods. 3. Túto situáciu okomentoval napr. aj J.Mazák, keď uviedol, že „právnické osoby a fyzické osoby sa spravidla
nemôžu inak domáhať ochrany ústavnosti ako podnetom podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Takúto úpravu
nepovažujeme za správnu a jedným z príkladom takej nevhodnosti je veľmi diskutovaná otázka možnosti zrušovania
rozhodnutí všeobecných súdov, ktorá podľa súčasnej úpravy postupu ústavného súdu v konaní o prijatom podnete sa
nedá jednoznačne vylúčiť ani potvrdiť.“8 V judikatúre Ústavného súdu bola takáto situácia riešená v prospech názoru,
podľa ktorého Ústavný súd po vyslovení porušenia ústavnosti nebol oprávnený zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov,
ani iných orgánov verejnej moci. Ako sebakriticky priznal aj vtedajší (a zároveň súčasný) sudca Ústavného súdu Ľ. Dobrík,
tento Rubikon mohol byť judikatúrou Ústavného súdu preklenutý v záujme štandardnej a aktívnej ochrany základných práv
a slobôd.9
Aj s ohľadom na dôvodovú správu k čl. 127 Ústavy, účelom jeho novelizácie bolo zásadne rozšíriť ústavnú
ochranu fyzických osôb a právnických osôb v Slovenskej republike a priblížiť ústavnú úpravu medzinárodnému štandardu
a judikatúre medzinárodných orgánov na ochranu základných ľudských práv a slobôd (napr. Európskeho súdu pre ľudské
práva).
Ústavný súd vo veci sp. zn. II. ÚS 147/02 poznamenal, že princíp subsidiarity právomoci ústavného súdu
vylučuje, aby si sťažovateľ vyberal spôsob ochrany svojho základného práva a orgán verejnej moci, pred ktorým ho
uplatní. Takáto formulácia má svoju logiku, avšak zároveň je potrebné, aby ústavná sťažnosť bola účinným prostriedkom
ochrany základných práv a slobôd.
Otázka výkladu čl. 127 ods. 1 (resp. výkladu slovného spojenia „ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje
iný súd“) a jeho aplikácie v praxi je predmetom sporu medzi odborníkmi právnej vedy. Je pravda, že Ústavný súd
Slovenskej republiky od princípu subsidiarity odvodil celý rad podmienok, z ktorých nesplnenie jednej má za následok
odmietnutie ústavnej sťažnosti.10 Ústavný súd už na predbežnom prerokovaní sťažnosti určuje, o čom rozhoduje a o čom
nerozhoduje.
Veľmi často spomínaným rozhodnutím týkajúcim sa tejto problematiky je uznesenie sp. zn. II. ÚS 54/02 zo 17.
apríla 2002. Ústavný súd predbežne prerokoval sťažnosť na neverejnom zasadnutí senátu a odmietol ju pre nedostatok
právomoci. „Iný súd“ charakterizoval takto: „ Iným súdom nemožno podľa čl. 127 ods. 1 ústavy rozumieť len iný súd
v zmysle inštančného postupu v rámci všeobecného súdnictva. To by muselo byť výslovne upravené napríklad tak, že
právomoc ústavného súdu vzniká vtedy, ak už nie je možné proti rozhodnutiu, opatreniu alebo inému zásahu
všeobecného súdu použiť opravný prostriedok (prípadne riadny opravný prostriedok). Základným ústavným predpokladom
na vznik právomoci ústavného súdu v konaní o sťažnostiach je to, aby o ochrane tvrdeného porušenia základného práva
alebo slobody nerozhodoval iný súd. Tento predpoklad nie je splnený ako sa domnieva sťažovateľ, vyčerpaním riadnych
opravných prostriedkov.“
Podľa niektorých autorov je uvedený právny názor Ústavného súdu SR vyslovený krátko po tom, čomu boli
významne rozšírené právomoci, neakceptovateľný, v rozpore s podstatou sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR 11
a interpretácia čl. 127 ods. 1 v judikatúre ÚS SR nejednotná.12
Iní však plne zastávajú názor Ústavného súdu: „ Opačný záver, že iný súd tu nie je, ak niet zákonnej možnosti
použiť riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok, by viedol k neprípustnému rozširovaniu sústavy všeobecného
súdnictva o ústavný súd, ktorý by navyše získal pozíciu ďalšej opravnej, tretej (ak nie je prípustné dovolanie) alebo
dokonca štvrtej opravnej inštancie (vo veciach, v ktorých je dovolanie prípustné).“13
Je pravda, že vzťah Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov sa nezakladá na hierarchickom
princípe. Ústavný súd nie je oprávnený svojím konaním a rozhodovaním nahradzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných
súdov a tiež nie je oprávnený si atrahovať rozhodnutie vo veciach, ktoré patria do právomoci všeobecných súdov

MAZÁK, J.: Otvorené otázky právnej úpravy konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, In: Ústavnosť a politika, č.1, 1999, s.
16.
9 DOBRÍK, Ľ.: K otázke subsidiarity v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, In:15 rokov Ústavy Slovenskej republiky,
Košice, UPJŠ, 2008, s. 281.
10 DRGONEC,J.: Procesnoprávne pravidlá v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky (Druhá časť), In: Justičná revue, 2006,
č.11,s.1649.
11 Napr. KUPCOVÁ, Z., PECNÍKOVÁ, M.: Ústavný súd Slovenskej republiky a princíp subsidiarity, In: Justičná revue, 2003, č.6-7, s. 612628.
12 VALKO, E., TOMLAINOVÁ, A.: Ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, In: Justičná revue, 2004, č. 12, s. 13161329.
13 MAZÁK, J.,GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky,
In: Právny obzor, č.3, 2002, s. 195.
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a nemôže konať o ústavnej sťažnosti z vlastnej iniciatívy.14 Podľa čl. 124 je však Ústavný súd nezávislým orgánom
ochrany ústavnosti a tento článok je považovaný za dôležité interpretačné pravidlo. To zakladá podľa viacerých autorov
právomoc Ústavného súdu vysloviť, že iný orgán verejnej moci porušil Ústavu SR a taktiež vyvodiť zodpovednosť z takého
konania.
Ešte v prvých rokoch fungovania Ústavného súdu SR vyslovil Ústavný súd právny názor, podľa ktorého
„zotrvávať na požiadavke, aby predkladateľ podnetu vyčerpal ešte pred začatím konania pred Ústavným súdom všetky
prostriedky, ktoré poskytuje zákon č. 80/1992 Zb., by mohlo viesť k predĺženiu porušovania Ústavou priznaného práva.“
V súčasnosti je však dávaný do popredia princíp subsidiarity, čo je podľa môjho názoru aj dôsledkom preťaženosti
Ústavného súdu Slovenskej republiky. K tomu je však potrebné povedať, že už v čase konštituovania Ústavného súdu mu
bol Ústavou priznaný veľmi široký rozsah jeho právomocí. V ďalšom období existenciu Ústavného súdu došlo ešte
k rozšíreniu jeho právomocí najmä prostredníctvom ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ktorý niektoré právomoci
Ústavného súdu rozšíril a štyri nové zaviedol. Napriek tomu, že tým istým ústavným zákonom došlo k zvýšeniu počtu
sudcov Ústavného súdu, nemôžeme povedať, že došlo k posilneniu právnej istoty v oblasti ochrany ústavnosti. Myslím si,
že keby došlo k preneseniu niektorých právomocí na iné orgány verejnej moci, Ústavný súd by mal možnosť rozhodovať
efektívnejšie a kvalitnejšie, a to aj v predmetnom konaní o sťažnostiach. Veľkú záťaž pre Ústavný súd predstavujú
napríklad sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy.15
Prenesením tejto právomoci na všeobecné súdy by dopomohlo Ústavnému súdu ku kvalitnému plneniu jeho funkcií.
Na inom mieste Ústavný súd v odôvodnení už spomínaného uznesenia sp. zn. ÚS 54/02 uvádza: „ Ústavný súd
je oprávnený posúdiť neústavnosť konania, resp. rozhodovania všeobecných súdov, t.j. či v konaní pred nimi nedošlo
k porušeniu procesnoprávnych princípov konania (čl. 46 – 50 ústavy). Táto právomoc ústavného súdu však nie je spojená
so vznikom oprávnenia a povinnosti hodnotiť právne názory všeobecných súdov, ku ktorým dospeli na základe výkladu
a uplatňovania zákonov, v tomto prípade §13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako sa toho domáha sťažovateľ.“ Takúto
formuláciu Ústavný súd použil v mnohých jeho rozhodnutiach a stalo sa súčasťou jeho stabilnej judikatúry.
Ústavný súd teda začal vyjadrovať právny názor, ktorým nepreskúmava rozhodnutia všeobecných súdov,
ktorými boli porušené práva hmotného charakteru a ochranu poskytuje len v prípadoch porušenia procesnoprávnych
princípov konania, ktoré sú deklarované čl. 46-50 Ústavy. Dané pravidlo nie je teda výslovne uvedené v Ústave
Slovenskej republiky, ani v zákone o ústavnom súde, ale vyplynulo zo samotnej judikatúry Ústavného súdu. Toto pravidlo
je často odôvodnené tým, že nemôže nastať situácia, aby boli porušené len hmotné práva, aby zároveň neboli dotknuté aj
procesné práva. Ak sa teda sťažovateľ nedomáha aj porušenia základného práva na spravodlivé súdne konanie, ale iba
vyslovenia porušenia materiálneho základného práva, Ústavný súd predpokladá, že všeobecné súdy aplikovali zákonné
ustanovenia ústavne konformným spôsobom a tieto aj ústavne konformným spôsobom aj interpretovali.16 Napríklad J.
Drgonec17 k tejto problematike uvádza, že ak sa súd poskytnutia ochrany základným právam a slobodám zaručeným
mimo čl. 46 až 50 zriekne z dôvodu, že je oprávnený posúdiť neústavnosť konania, resp. rozhodnutia všeobecných súdov,
t.j. či v konaní pred nimi nedošlo k porušeniu princípov konania, treba nevyhnutne nastoliť otázku, či základné právo alebo
sloboda zaručené článkami rozdielnymi od čl. 46 až 50 malo realizované právo na súdnu ochranu.
Zároveň je potrebné spomenúť, že existujú rozhodnutia Ústavného súdu, ktorými neodmieta poskytnúť ochranu
materiálnym právam sťažovateľa (napríklad Nález ÚS SR z 30.3.2004, sp. zn. I. ÚS 193/03). Taktiež v čase od 1. Júla
2001 do 1. Januára 2002, kedy boli zrušené ustanovenia o podnete, avšak nová právna úprava o ústavnej sťažnosti ešte
nenadobudla účinnosť, Ústavný súd viackrát konštatoval porušenie aj iného základného práva alebo slobody, ako je
právo na súdnu ochranu, postupom a rozhodnutím všeobecného súdu (napr. I. ÚS 13/00, III. ÚS 24/01).
V niektorých rozhodnutiach Ústavný súd pripustil možnosť kontroly skutkových a právnych záverov všeobecného súdu: „
...skutkové a právne závery všeobecného súdu môžu byť premetom kontroly zo strany Ústavného súdu iba vtedy, ak
vyvodené závery boli zjavne neodôvodnené, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by
mali za následok porušenie základného práva alebo slobody.“ ( I. ÚS 13/00, I. ÚS 117/05, III. ÚS 151/05, III. ÚS 344/06).
Za problém však považujem hlavne to, že Ústavný súd odmietne sťažnosť aj v prípade, že väzba medzi
namietaným základným právom a zásahom do práva na spravodlivý proces sa v namietanom porušení napr. práva na
slobodu prejavu implicitne nachádza (čo je aktuálne v mnohých prípadoch), ale sťažovateľ porušenie procesných
princípov nenamietal.18 Podľa môjho názoru je preto zložité uchádzať sa o ochranu svojho práva, ktoré bolo všeobecným
súdom porušené, bez znalosti judikatúry Ústavného súdu v tejto oblasti.
BALOG, B.: Vzťah Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecného súdu pri konaní o ústavnej sťažnosti – pod dojmom jedného
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky a jedného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, In: Justičná revue, 61, 2009, č.
2, s. 259-273.
15 Pozn. Ústavný súd (ÚS) SR zaregistroval po komunálnych voľbách do orgánov územnej samosprávy konaných 27. novembra 2010
rekordných 139 sťažností na nezákonnosť a neústavnosť volieb. Doteraz najväčší počet sťažností bol podaný pre volebné obdobie 2006
až 2010. Bolo ich vtedy spolu 137.
16 Napr. MESZÁROS, L.: Princíp subsidiarity v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky, In: opak. cit. dielo v poznámke č. 5,
2005, s.14.
17 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár, 2. Vydanie, Šamorín, Heuréka, 2007, 1200 s.
18 DLUGOŠOVÁ, Z.: Princíp subsidiarity a jeho prejavy v rozhodovaní Ústavného súdu Slovenskej republiky, In: opak. cit. dielo
v poznámke č. 5 , s.7.
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Je teda potrebné sa zamyslieť nad otázkou, či interpretácia čl. 127 ods.1 zo strany Ústavného súdu Slovenskej
republiky nie je príliš úzka a či ústavná sťažnosť je účinným prostriedkom ochrany základných práv a slobôd fyzických
a právnických osôb.
5. Podľa čl. 127a Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo
nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej
samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd.
„Z hľadiska podmienok uplatnenia právomoci Ústavného súdu SR konať o namietaných porušeniach Ústavou SR
garantovaných práv a slobôd nie je rozdiel medzi právomocou Ústavného súdu SR poskytovať ochranu základným
právam a slobodám v konaní podľa čl.127 Ústavy SR a poskytovať ochranu tzv. právu na samosprávu vymedzenému v čl.
127a Ústavy SR.“19
V doterajšej praxi Ústavného súdu nebolo zatiaľ podané veľké množstvo sťažností podľa čl. 127a Ústavy SR.
Príčiny relatívne nízkeho počtu podaných sťažností treba hľadať najmä v pôsobení princípu subsidiarity, t.j. skutočnosti,
že sféra, v rámci ktorej by sa orgány územnej samosprávy mohli uchádzať o ochranu svojich práv vo veciach územnej
samosprávy, je pokrytá právomocou všeobecných súdov, a to najmä v rámci správneho súdnictva, v menšej miere tiež
tomu, že obce a samosprávne kraje, resp. presnejšie ich orgány hľadajú skôr politické, resp. mimosúdne riešenie
problémov súvisiacich so zásahmi štátu do ústavou resp. zákonmi chránenej sféry ich autonómie, a pravdepodobne tiež
v nedostatočnej informovanosti subjektov územnej samosprávy o možnostiach, ktoré ponúka ústavná ochrana
prostredníctvom sťažnosti podľa čl. 127a Ústavy.20
3

ZÁVER
Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že subsidiarita vyžaduje, aby vo veci rozhodol orgán s najbezprostrednejšou
väzbou na adresáta rozhodnutia, pokiaľ je takýto orgán schopný rozhodnúť efektívne. Rozhodovať má teda tá úroveň,
ktorá má najlepšie predpoklady naplniť ciele regulácie v danej oblasti. Princíp subsidiarity nachádza široké uplatnenie
v oblasti aplikácie práva, a to predovšetkým pokiaľ ide o vymedzenie rozhodovacej pôsobnosti medzi jednotlivé úrovne
pôsobiace v systéme výkonu spravodlivosti. 21 Z takéhoto vymedzenia princípu subsidiarity sa dá vyvodiť jeho význam aj
pri skúmaní predmetnej problematiky.
Uplatňovanie princípu subsidiarity v rozhodovacej právomoci Ústavného súdu má predovšetkým praktické dôvody
a význam z hľadiska efektivity rozhodovania o porušení základných ľudských práv a slobôd. Jej cieľom je zároveň
predchádzať vzniku konfliktov medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi. Pri skúmaní dôvodov uplatňovania,
zmyslu a účelu princípu subsidiarity nám môže dopomôcť aj judikatúra, pretože Ústavný súd uviedol, že sa pri zakladaní
svojej právomoci riadi zásadou, že „všeobecné súdy sú ústavou povolané chrániť nielen zákonnosť, ale aj ústavnosť.
Z uvedeného dôvodu je právomoc ústavného súdu subsidiárna a nastupuje, až vtedy, ak nie je daná právomoc
všeobecného súdu.“22 V inom rozhodnutí Ústavný súd taktiež konštatuje, že „ochrana ústavnosti nie je a ani z povahy veci
nemôže byť výlučne úlohou Ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených
kompetencií.23 Tieto právne názory Ústavného súdu považujeme už za súčasť stabilnej judikatúry Ústavného súdu.
V prípade všetkých uvedených konaní pred Ústavným súdom platí, že princíp subsidiarity nemožno prelomiť
zákonom, pretože ide o ústavný princíp.
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ODLIŠNÉ STANOVISKÁ V PRAXI ÚSTAVNÉHO SÚDU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stanislava Koľová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt : Autorka sa v príspevku zaoberá inštitútom odlišných stanovísk v rámci ústavného súdnictva. V úvode objasňuje
teoretický základ a podmienky vytvorené súdnymi systémami pre uplatňovanie odlišných stanovísk. Nasleduje definícia
a historické počiatky odlišných stanovísk. V samostatnej kapitole uvádza pozitíva a negatíva separátnych vót. Záverečná
časť približuje ústavnú a zákonnú úpravu a konkrétne prípady z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, v ktorých
vystupujú do popredia odlišné stanoviská.
Kľúčové slová : odlišné stanovisko, hlasovanie sudcov, konkurenčné stanovisko, disent, nezávislosť sudcov, pluralita
výkladu právnych noriem
Abstract : The author deals with the institute of separate opinions in the frame of constitutional judiciary. As first she tries
to make obvious the teoretical basis and conditions created by judicial systems for applying of separate opinions. Then
follows the definition and historical origin of this institute. Advantages and disadvantages are introduced in detached
chapter. Closing part contains constitutional and statutory rules and individual cases in decision-making practice of the
Constitutional Court of the Slovak Republic, in which gain ground separate opinions.
Key words: separate opinion, voting of judges, concurring opinion, dissenting opinion, independence of judges, pluralism
of the interpretation of law.
Ochrana ústavnosti je v Slovenskej republike zverená Ústavnému súdu Slovenskej republiky ( ďalej len „ Ústavný
súd SR“ ) ako jedinému nezávislému súdnemu orgánu, ktorý zastáva výlučné a nezastupiteľné miesto v systéme deľby
moci. Ústavou Slovenskej republiky založené právomoci smerujúce k naplneniu jeho ústavného poslania uskutočňuje
v dvoch rozhodovacích celkoch – v senátoch a v pléne. Prijímanie rozhodnutí sa realizuje hlasovaním v trojčlenných
senátoch alebo v pléne zloženom zo všetkých sudcov Ústavného súdu SR.
Kolektívny spôsob dosahovania rozhodnutí v sebe implicitne zahŕňa predpoklad, že sudcovia nebudú mať na
všetko rovnaký názor. V situácii, kedy senát alebo plénum nedospelo k jednohlasnému rozhodnutiu, vyvstáva otázka, aké
alternatívy vytvára právny poriadok pre prehlasovaných sudcov z hľadiska možností ich vyjadrenia.
Modely súdnych systémov volia spravidla dve cesty. Zachovanie absolútnej tajnosti porady a výsledkov
hlasovania je považované za inherentný znak kolegiality rozhodovania v kontinentálnej právnej kultúre – rozhodnutie má
byť verejnosti predstavené ako jednotný výklad práva, a nie ako dokument odhaľujúci názorové nezhody sudcov.1 Zásada
tajnosti porady a hlasovania je silne zakorenenou francúzskou tradíciou, obdobne sa uplatňuje aj v Taliansku, Rakúsku
a Írsku.
Systematické zverejňovanie výsledkov hlasovania a možnosť individuálneho vyjadrenia jednotlivého sudcu je
spätá s angloamerickým systémom súdnictva. Priestor pre individuálne vyjadrenie je spojený s tradičným vnímaním
výkonu spravodlivosti ako na skúsenosti založenom rozhodovaní právnych sporov. „ Anglosaskej právnej kultúre je úplne
cudzia ambícia chápať riešenie právneho sporu ako nutný dôsledok logicky usporiadaného systému právnych
noriem...Sudca nie je ku konečnému výsledku dovedený aplikáciou exaktne vedeckej formule, ale vlastnou úvahou
založenou na spoločenskej skúsenosti a kombinujúcou právne i mimoprávne faktory.“2
Angloamerická právna kultúra vytvorila priaznivé podmienky pre vznik inštitútu odlišných stanovísk ako nástroja
napomáhajúceho vytvoreniu demokratického právneho štátu.
Odlišné stanovisko predstavuje „ prejav jedného či viacerých členov súdneho orgánu, v ktorom je vyjadrený
nesúhlas s väčšinovým rozhodnutím súdu. Nesúhlas týkajúci sa iba odôvodnenia rozhodnutia, ale nie jeho záveru, je
označovaný ako tzv. zhodné ( konkurenčné ) stanovisko ( concurring opinion). Nesúhlas vyjadrený voči rozhodnutiu vo
veci samej je označovaný ako tzv. disentný názor ( dissenting opinion).“3 Konkurenčné stanoviská ešte možno rozlíšiť na
tie, ktorých obsahom sú dodatočné argumenty (ak sa k nim väčšina nevyjadrila alebo nie sú konfliktné s argumentmi
väčšiny) – tzv. simple concurrence a tzv. concurrence in judgment, ktorých autor predkladá na podporu výroku odlišné
argumenty odporujúce väčšinovým argumentom.
Votum separatum má svoj pôvod v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických ( ďalej
len „ Najvyšší súd USA“ ). Americký súdny proces pôvodne obsahoval tradičný britský prvok verejného čítania
KLÍMA, K. Encyklopedie ústavního práva. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007. s. 408.
Tamtiež, s. 403.
3 KLÍMA, K. Encyklopedie ústavního práva. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007. s. 403.
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individuálnych názorov jednotlivých sudcov – tzv. seriatim opinions. „ K prelomu došlo v roku 1801, keď sa predsedom
súdu stal John Marshall a zaviedol jednotné inštitucionálne rozhodnutie. Prechod od individuálnych názorov sudcov
k jednotnému názoru súdu bol zameraný na to, aby posilnil moc a prestíž nového a neskúseného najvyššieho súdu.“4
Iniciatíva Johna Marshalla však nepotlačila individualistické tendencie sudcov pri prejavovaní odlišných stanovísk
a už v roku 1805 sa objavuje prvé konkurenčné stanovisko sudcu Johnsona. Odlišné stanoviská sa vyskytli
v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu USA v priebehu 19. storočia zriedkavejšie, avšak v 20. storočí sa stali takmer
každodennou záležitosťou, dokonca v 70. rokoch prekročil počet disentov počet väčšinových názorov.5
Inštitút odlišných stanovísk sa stal vývozným artiklom, ktorý v priebehu 20. storočia preniká do kontinentálnej
Európy a postupne nachádza svoje uplatnenie v právnych poriadkoch, ale najmä rozhodovacej činnosti európskych
ústavných súdov. V rámci ústavného súdnictva bolo povolené podávanie odlišných stanovísk v Španielsku, Portugalsku
a Nemecku; aj v rámci sústavy všeobecných súdov sú disenty prípustné v Grécku, Švajčiarsku, Švédsku a Fínsku a na
sklonku 20. storočia prenikajú do postkomunistických štátov – Maďarska, Poľska, Slovinska, Českej republiky
a Slovenskej republiky.
1

POZITÍVA A NEGATÍVA ODLIŠNÉHO STANOVISKA
„ Možnosť sudcu vyjadriť sa prostredníctvom odlišného stanoviska je kompromisom medzi pragmatickou
povinnosťou sudcu autoritatívne a s konečnou platnosťou rozhodnúť právny spor na strane jednej a otvoreným uznaním
existencie plurality výkladu právnych noriem na strane druhej.“6
Existencia separátnych vót vychádza z rôznosti názorov v oblasti práva, ktoré nie je exaktnou vedou a poukazuje
na to, že nie vždy je možné len jedno riešenie. Kvalifikácia a presvedčenie, odlišná sociálna, ekonomická a politická
filozofia determinujú rozhodovanie jednotlivých sudcov, ktoré teda logicky nemusí vyústiť do jednotného rozhodnutia.
Odlišné stanovisko stupňuje a prehlbuje intenzitu odbornej diskusie, väčšina i menšina je nútená čo najlepšie zdôvodniť
svoje argumenty, čo podporuje predovšetkým kvalitu argumentácie, na ktorej rozhodnutie spočíva. Tento inštitút
napomáha otvorenosti pri nachádzaní práva a oveľa viac zodpovedá duchu otvorenej spoločnosti ako striktné tajomstvo
porady.7 Je protipólom sudcovskej letargie – „ disent ukazuje, do akej miery jeho autor naplnil svoju sudcovskú povinnosť
zvážiť a rozhodnúť, a tiež naznačuje, že ostatní členovia súdu uvážili a odmietli, a nie iba ignorovali názory ním
vyjadrené.“8
Negatívny prístup k zavedeniu verejných odlišných stanovísk spočíva predovšetkým v konzervativizme
a zotrvávaní na zachovaní poradného tajomstva a obáv z možného znižovania autority súdu. Odlišným stanoviskám býva
vytýkané, že ich prostredníctvom sa obnažuje existencia názorových sporov medzi sudcami, čím sa podrýva autorita
súdu. Avšak práve prítomnosť nesúhlasiacich sudcov riziko zneváženia znižuje, lebo sa zvyšuje pravdepodobnosť, že
aspoň jeden z nich upozorní na nebezpečenstvo, ktoré väčšinové rozhodnutie predstavuje.9 Podľa tradičného názoru by
sa každé súdne rozhodnutie malo navonok javiť ako výrok jednotného celku. Sotva však môže zverejnenie nezhody medzi
sudcami poškodiť sudcovskú prestíž tak, ako predstieraná jednomyseľnosť. „ Je to tak preto, lebo súdom musí dodať
najviac dôveryhodnosti charakter a nezávislosť sudcov. Nie sú tu len preto, aby rozhodovali prípady, ale aby ich
rozhodovali tak, ako by podľa ich názoru mali byť rozhodnuté, a hoci môže byť poľutovaniahodné, že sa nemôžu vždy
dohodnúť, je lepšie zachovať a priznať ich nezávislosť, než zabezpečiť jednomyseľnosť obetovaním nezávislosti.“10
Napokon nemožno opomenúť ani dôležitý fakt, že odlišné stanovisko nemá žiadnu právnu silu a teda ani
nevyvoláva právne účinky. Je nástrojom spôsobilým nasmerovať pozornosť na možné nedostatky či slabiny väčšinového
rozhodnutia, prípadne poskytnúť progresívny výklad právnej normy, ktorý sa v budúcnosti môže presadiť ako väčšinový.
1.1

Právna úprava a prax Ústavného súdu Slovenskej republiky
Právnym základom upravujúcim inštitút odlišného stanoviska je zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného
súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení ( ďalej len „ zákon o ÚS“).
Podľa pôvodného znenia uvedený zákon v § 32 ods. 111 umožňoval prejavenie odlišného stanoviska sudcu,
vzťahujúceho sa ako na rozhodnutie pléna Ústavného súdu SR, tak aj rozhodnutie senátu, avšak skutočný význam mu
4 KVASNIČKOVÁ, J. Odlišné stanovisko k súdnemu rozhodnutiu. In LAZAR, J. Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica I. Trnava :
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2003. s. 230.
5 Tamtiež, s. 230.
6 KLÍMA, K. Encyklopedie ústavního práva. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007. s. 404.
7 BRŐSTL, A. Votum separatum. In Zborník z konferencie „ Zjednocovanie a vývoj judikatúry ústavných súdov, 25. – 27. október,
Levoča“. Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2000. s. 28.
8 KVASNIČKOVÁ, J. Odlišné stanovisko k súdnemu rozhodnutiu. In LAZAR, J. Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica I. Trnava :
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2003. s. 236.
9 KLÍMA, K. Encyklopedie ústavního práva. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007. s. 405-406.
10 KVASNIČKOVÁ, J. Odlišné stanovisko k súdnemu rozhodnutiu. In LAZAR, J. Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica I. Trnava :
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2003. s. 235.
11 „ Sudca, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím pléna alebo senátu Ústavného súdu alebo s ich odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné
stanovisko stručne uviedlo v zápisnici o hlasovaní.“
Tento inštitút bol prevzatý zo zákona č. 491/1991 Sb. o organizácii Ústavného súdu ČSFR a o konaní pred ním.
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upieral spôsob zverejňovania, resp. uchovávania odlišného stanoviska, ktoré sa malo len stručne uviesť v zápisnici
o hlasovaní. Vzhľadom na to, že zápisnica o hlasovaní nie je verejne prístupná, spolu so zachovaním jej tajnosti ostali
utajené aj prípadné odlišné stanoviská. Iniciovanie odbornej diskusie v právnickej verejnosti alebo ovplyvnenie judikatúry
Ústavného súdu SR do budúcnosti tak nebolo možné.
Zmena právneho stavu nastala 1. augusta 2000, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o ÚS ( zákon č.
226/2000 Z. z.) a pozmenila ustanovenie § 32 ods. 1 nasledovne : „ Sudca, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím pléna alebo
senátu Ústavného súdu alebo s ich odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu.
Odlišné stanovisko sudcu sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia.“ Novo formulované znenie
posilnilo význam separátneho vóta priznaním statusu verejne prístupnej súčasti rozhodnutia.
Ústavnoprávny základ, o ktorý sa inštitút odlišného stanoviska opiera, predstavujú ustanovenia Ústavy SR, do
ktorých sa premietajú východiskové princípy konštitucionalizmu, najmä princíp demokratického právneho štátu,
nezávislosti sudcov, požiadavka rozhodovania podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ochrana menšiny pri rozhodovaní,
otvorenosť a transparentnosť verejnoprávnych rozhodovacích procesov.
Českí konštitucionalisti Mikule a Sládeček odôvodňujú zavedenie tohto „ ústavnosúdneho privilégia závažnosťou
rozhodovania ( otázky ústavnosti ) prípadne možných posunov v názoroch, aj z hľadiska potrebnej publicity.“12
V októbri roku 2000 sa v Levoči konala medzinárodná konferencia „ Zjednocovanie a vývoj judikatúry ústavných
súdov“, na ktorej odznelo viacero príspevkov dotýkajúcich sa inštitútu odlišného stanoviska. Vtedajší sudca Ústavného
súdu SR A. Bröstl zdôraznil prednosti separátnych vót : „ Votum separatum poukazuje na to, že je možné nielen jedno
riešenie a že sudcovia nie sú „vznášajúce sa inteligencie“, ale že to sú ľudia z mäsa a kostí, ktorí majú svoje vlastné
predstavy o spravodlivej spoločnosti a rôzne chápu právo. Možnosť uverejňovania odlišných stanovísk tiež môže
prispievať k odstraňovaniu vnútorných napätí v rámci súdov ( plénum, senáty), k rešpektovaniu menšinového názoru
a jeho ochrany prostredníctvom záruk slobody prejavu aj v sudcovskom prostredí, k pestovaniu kritického myslenia –
k tomu, čo patrí k znakom demokratického právneho štátu.“
Podľa ďalšieho sudcu Ústavného súdu SR L. Mészárosa „ je nielen právom každého sudcu ústavného súdu zaujímať
stanoviská v súlade so svojím svedomím a podľa svojho najlepšieho právnického presvedčenia, ale je to aj jeho
povinnosťou, tak ako to vyplýva z jeho sľubu.“ Z pohľadu obsahových kritérií je odlišné stanovisko „ koncipovaním
odlišného odborného názoru sudcu, ktorý sa môže vzťahovať prísne iba na danú vec, teda na danú kauzu, ktorá na
odlišné stanovisko „zavdala“ príčinu, pričom sudca by nemal kvalifikovať názor väčšiny, nemal by s ním polemizovať, ale
kvázi ako samostatné rozhodnutie alebo odôvodnenie by malo byť koncipované čo najobjektívnejšie a nemal by stavať do
popredia osobu sudcu so separátnym stanoviskom.“
Zákonná úprava inštitútu odlišného stanoviska sa obmedzuje len na vyššie uvedený § 32 zákona o ÚS. Lehota
na jeho vypracovanie nie je zákonom určená, prakticky to prichádza do úvahy až do okamihu odoslania vyhotoveného
rozhodnutia účastníkom.13
Plénum Ústavného súdu SR sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh
sa zamietne. Ak predpokladáme plnú účasť všetkých sudcov Ústavného súdu SR, prichádza do úvahy až dvanásť
odlišných stanovísk – sedem sudcov podporí výrok, ale šesť z nich bude konkurovať s odôvodnením sudcu spravodajcu
a šesť napíše disent.
Desaťročné skúsenosti s uplatňovaním odlišných stanovísk dosiaľ nedali jednoznačnú odpoveď na charakter
a ciele, ktoré majú ambíciu napĺňať; postoj Ústavného súdu SR sa len začína formovať, pričom treba prihliadnuť aj na
obmeny personálneho zloženia Ústavného súdu SR v sledovanom období.
Vplyv odlišných stanovísk na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu SR možno demonštrovať na konkrétnom
príklade. Krajský súd v Bratislave v súvislosti s aktuálne prejednávanou vecou podal návrh na začatie konania o súlade
označených ustanovení zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe s Ústavou SR, ktoré v čase doručenia návrhu
Ústavnému súdu SR už neboli platné a účinné. V súlade so svojou konštantnou judikatúrou a podľa § 41a ods. 4 zákona
o ÚS14 rozhodol Ústavný súd SR o zastavení konania.15 K rozhodnutiu boli pripojené dve odlišné stanoviská, z ktorých
jedno podnietilo zmenu konštantného právneho názoru Ústavného súdu SR vo veci posudzovania ústavnosti neplatných
a neúčinných právnych predpisov. Ústavnosť navonok jednoznačného rozhodnutia bola naštrbená argumentmi
obsiahnutými v odlišnom stanovisku. V ťažiskovej časti uvedeného odlišného stanoviska sa uvádza : „ Opierajúc sa o
uvedené treba zdôrazniť, že oprávnenie všeobecného súdu iniciovať konanie o súlade právnych predpisov má ústavný
základ vyjadrený v čl. 144 ods. 2 ústavy, ktorý nie je podmienený platnosťou dotknutého právneho predpisu, jeho častí
alebo jeho jednotlivého ustanovenia, ale jeho súvislosťou s prejednávanou vecou (rozhodovacou činnosťou). Za týchto
okolností možno zo zásady ústavne súladného výkladu (čl. 152 ods. 4 ústavy) vyvodiť záver, že v prípadoch, ak má
všeobecný súd prejednávanú vec rozhodnúť podľa právneho predpisu, jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia, ktorý(é)
12 MIKULE, V. – SLÁDEČEK, V. Zákon o Ústavním soudu – komentář a judikatura k Ústavĕ ČR a Listine základních práv a svobod.
Praha : Eurolex Bohemia, 2001. s. 69.
13 KVASNIČKOVÁ, J. Odlišné stanovisko k súdnemu rozhodnutiu. In LAZAR, J. Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica I. Trnava :
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2003. s. 253.
14 „ Ak preskúmavané právne predpisy stratia platnosť pred vyhlásením nálezu Ústavného súdu, konanie sa zastaví.“
15 PL. ÚS 13/08
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už bol(o) zrušený(é), ale je v dôsledku prechodných ustanovení tohto alebo iného právneho predpisu uplatniteľný(é) pre
rozhodnutie v konkrétnej veci, sa § 41a ods. 4 zákona o ústavnom súde o zastavení konania pred ústavným súdom, ktoré
má len právnu silu zákona, nepoužije. Zastavenie konania v takýchto prípadoch podľa nášho názoru totiž nielen popiera
zmysel a účel konania o súlade právnych predpisov iniciovaného všeobecnými súdmi v súvislosti s ich rozhodovacou
činnosťou podľa čl. 144 ods. 2 ústavy, ale je aj v rozpore s koncepciou špecializovaného a koncentrovaného typu kontroly
ústavnosti právnych predpisov, z ktorého vychádza ústava, a je tiež výrazom neprimeraného príklonu k formalistickému
chápaniu ochrany ústavnosti.“
Po menej ako dvoch rokoch v analogickej veci plénum Ústavného súdu SR zaujalo opačný prístup a uznieslo sa
na prijatí návrhu na začatie konania.16 V uznesení o prijatí veci na ďalšie konanie sa okrem iného uvádza, že „ Väčšina
pléna ústavného súdu považuje uvedenú doterajšiu judikatúru ústavného súdu za prekonanú a prikláňa sa v takýchto
veciach k dôslednejšiemu uplatňovaniu zásady materiálnej ochrany ústavnosti z dôvodov, ktoré už v rámci judikatúry
ústavného súdu boli uvedené predovšetkým v rámci odlišných stanovísk sudcov (napr. k veci sp. zn. PL. ÚS 13/08).“17
Zo štatistického hľadiska možno konštatovať, že od zavedenia možnosti zverejňovať odlišné stanovisko
k rozhodnutiu Ústavného súdu SR ( od 1. 8. 2000) do 31. 3. 2011 bolo podaných spolu 192 odlišných stanovísk, z toho 29
ako konkurenčné stanoviská a 163 disentov. Z hľadiska vecného obsahu, resp. typu konania pred Ústavným súdom SR,
bolo 112 odlišných stanovísk podaných v rámci konania o sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR, 57 pripojených k
rozhodnutiam v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy SR, 13 k rozhodnutiam o ústavnosti alebo
zákonnosti volieb podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy SR, 3 k rozhodnutiam o preskúmanie rozhodnutia príslušného orgánu podľa
čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v platnom znení, 3 k rozhodnutiu o udelenie súhlasu na trestné stíhanie sudcu podľa čl. 136 ods. 3 Ústavy SR, dve
odlišné stanoviská k rozhodnutiu o sťažnosti orgánov územnej samosprávy podľa čl. 127a Ústavy SR a napokon jedno
odlišné stanovisko k rozhodnutiu o námietke predpojatosti sudcu Ústavného súdu SR a jedno v konaní o výklade Ústavy
SR podľa čl. 128 Ústavy SR.18
Zavedenie separátnych vót treba pri komplexnom posúdení tohto inštitútu vnímať ako jednoznačný prínos
v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. V pléne i v senátoch je potrebné vziať do úvahy pluralitu sudcovského
kolégia, rôznosť skúsenostných horizontov, rôznosť osobnostných štruktúr a vzorcov presvedčenia. Spoločné
rozhodovanie odlišných ľudí zákonite spôsobuje aj vznik trecích plôch: do hry vstupujú sily kolegiality a spolupráce, ale aj
sily kritiky a konfrontácie. Len nepretržitá výmena a konfrontácia názorov chráni orgán súdnej ochrany ústavnosti pred
hrozbou uplatňovania vlastných meradiel spravodlivosti a pred jednostrannosťou.
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SUDCOVSKÁ TVORBA PRÁVA – VYBRANÉ ASPEKTY
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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou vymedzenia a odlíšenia pojmov súdne rozhodnutie, súdny precedens
a judikát. Poukazuje na ich odlišnú úlohu a záväznosť v kontinentálnom právnom systéme a v angloamerickom type
právnej kultúry. Článok tiež diverzifikuje pojmy sudcovské dotváranie práva a sudcovská tvorba práva. Okrajovo sa
zaoberá aj problematikou existencie či neexistencie medzier v práve. Autorka článku poukázala na proces približovania sa
kontinentálneho a angloamerického typu právnej kultúry. Zdôraznila zvyšujúci sa záujem o problematiku sudcovskej
tvorby, resp. dotvárania práva ako aj záväznosti súdnych rozhodnutí v právnom poriadku Slovenska s výnimkou prípadov
viazanosti súdov nižšieho stupňa právnym názorom súdu vyššieho stupňa a prípadov, v ktorých Ústavný súd Slovenskej
republiky vystupuje v pozícii tzv. negatívneho zákonodarcu.
Kľúčové slová: súdny precedens, judikát, sudcovská tvorba práva, sudcovské dotváranie práva, záväznosť súdnych
rozhodnutí
Abstract: The article deals with the issue of definition and distinguishing of the terms judgement, judicial precedent and
judicial act. It refers to their different roles and binding effect in the continental legal system and in the Anglo-American
legal culture. The article also diversifies the terms judicial fine-tuning of law and judicial law-making. It partially deals with
the issue of existence or absence of gaps in law. The author pointed to the process of approximation of the continental
and Anglo-American legal cultures. She stressed the growing interest in the issues of judicial law-making and judicial finetuning of law and the binding force of judgements in the law of Slovakia, with the exception of cases where courts of lower
instance are obliged to take into account the legal opinion of a court of higher instance and cases where the Constitutional
Court of the Slovak Republic acts as a negative lawmaker.
Key words: judicial precedent, judicial act, judicial law-making, judicial fine-tuning of law, binding force of judgements
„Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.“ (Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo ponechávajú na
posúdenie sudcovi.)1
„Právne predpisy a precedensy patria z formálneho hľadiska k dvom základným spôsobom tvorby práva orgánmi
verejnej moci.“2 Ich význam a záväznosť sú závislé na začlenení právneho poriadku jednotlivých krajín medzi typ
kontinentálneho alebo angloamerického právneho systému.
Právny poriadok Slovenskej republiky zaraďuje teória práva do kontinentálneho typu právnej kultúry (Civil Law),
ktorý vzhľadom na existenciu doktríny „lex scripta“ ako aj na dôsledné dodržiavanie princípu trojdelenia štátnej moci3,
neuznáva súdne precedensy ako prameň práva. V kontinentálnom právnom systéme úloha súdnej moci spočíva v
aplikácii a interpretácii práva na konkrétne prípady4, výsledkom ktorých je súdne rozhodnutie (individuálny právny akt),
pôsobiaci výlučne „inter partes“. Podľa F. Zoulíka kontinentálny právny systém vo svojej „čistej podobe“ vylučuje
sudcovskú tvorbu práva,5 resp. ako tvrdí P. Vojtek, neposkytuje mnoho priestoru pre vlastnú úvahu súdov.6 Na základe
vyššie uvedených skutočností možno skonštatovať, že v kontinentálnom právnom systéme sa neprezumujú precedentné
účinky súdnych rozhodnutí, nakoľko súdne rozhodnutia (až na určité výnimky, ktoré špecifikujem na nasledujúcich
stranách) stricto sensu nepredstavujú prameň práva7, a preto nie sú formálne všeobecne záväzné, vymáhateľné a ich
nerešpektovanie sankcionovateľné.

Právna zásada
SVÁK, J. - KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy, s. 13.
3 „Potrebu nezávislej súdnej moci, oddelenej od moci zákonodarnej a výkonnej, vyjadril už Montesquieu slovami: O slobode nemožno
hovoriť ani vtedy, ak sa súdna moc neoddelí od moci zákonodarnej a výkonnej . Keby sa spojila so zákonodarnou mocou, život a sloboda
občanov by sa ocitli v moci svojvôle, lebo sudca by bol zákonodarcom. Keby sa spojila s výkonnou mocou, sudca by mal možnosť
vládnuť ako utláčateľ.“ (OTTOVÁ, E. Teória práva, s. 81.)
4 Známy je Montesquieov výrok, že nový revolučný sudca musí byť len ústami zákona (la bouche de la loi).
5 ZOUBEK, V. Právověda a státověda: úvod do právního a státovědního myšlení, s. 135.
6 HURDÍK, J. - FIALA, J. - SELUCKÁ, M. (ed.): Tradice a inovace v občanském právu: Sborník příspevků z konference konané na PrF
MU dne 25. září 2007, s. 102.
7 „Není bez zajímavosti (a je v tom jistý historický paradox), že víra ve všemocnost psaného práva panuje právě v zemích, jejichž
současné právo se (přímo či nepřímo) vyvinulo na kmeni práva římského, tj. onoho práva, které samo proslulo jako „judge made law“ par
excellence a které nikdy nebylo kodifikováno v dnešním smyslu, kdežto „judge made law“ se udržuje právě naopak v zemích, v nichž byl
vliv římského práva nepatrný a zanedbatelný.“ (KNAPP, V. Soudcovská tvorba práva v socialistických zemích, s. 81.)
1
2
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Súdny precedens, bezpochyby najvýznamnejší formálne záväzný prameň práva v angloamerickom type právnej
kultúry (Common Law8), definuje A. Gerloch ako druh súdneho rozhodnutia, ktoré predstavuje prvé riešenie predmetného
prípadu, doposiaľ právom neupraveného, pričom je záväzné pre obdobné prípady v budúcnosti.9 Obdobne pojem súdny
precedens charakterizuje aj V. Zoubek, podľa ktorého „precedens ako prameň práva je individuálny právny akt súdneho
orgánu, ktorý nadobúda normatívny význam pre budúcnosť, pokiaľ sa ním rieši prípad doposiaľ neregulovaný (v minulosti
neriešený)“10.
Na základe vyššie uvedených tvrdení možno konštatovať, že definičné znaky súdneho precedensu predstavujú
originálnosť súdneho precedensu, nakoľko sa jedná o prvé rozhodnutie svojho druhu a všeobecná formálna záväznosť
súdneho precedensu pre prípady obdobného či rovnakého druhu, ktoré sa v budúcnosti vyskytnú, v súlade s naplnením
právneho princípu „rule of precedent“ (zotrvať pri rozhodnutom, držať sa rozhodnutí), ktorý sa v USA zvykne označovať
pojmom „stare decisis“11. Sudca pôsobiaci v angloamerickom právnom systéme je preto povinný rešpektovať precedensy,
predstavujúce výsledok skoršieho súdneho konania a rozhodovania prípadu rovnakého alebo obdobného druhu. Okrem
viazanosti súdu nižšieho stupňa rozhodnutiami súdov vyššieho stupňa, by podľa A. Gerlocha precedentné rozhodnutie
„v zásade malo byť záväzné i pre ten súd (spravidla najvyšší), ktorý ho vydal“12. Zjednodušene povedané každé ďalšie
rozhodovanie obdobných či rovnakých prípadov je v angloamerickom právnom systéme viazané vzorom prvého
rozhodnutia13 individuálneho prípadu, pričom precedens nemôže byť bezdôvodne zmenený, a to ani súdom, ktorý ho
prijal.14 Od precedensu je možné sa odchýliť len vtedy, ak sa podstatne zmenili okolnosti oproti tým, za ktorých bol
precedens prijatý (pravidlo „rebus sic stantibus“), alebo ak neskôr prejednávaný a rozhodovaný prípad sa v porovnaní
s precedensom vyznačuje odlišnými znakmi (tzv. princíp hľadania rozdielov15).16
Okrem nezastupiteľného miesta a nespochybniteľného významu precedensov v angloamerickom type právnej
kultúry možno v súčasnosti vybadať vzrastajúci záujem o problematiku súdnych precedensov v kontinentálnom type
právnej kultúry, a to najmä v spojitosti s medzinárodným a európskym právom. I keď vo všeobecnosti (ako som už vyššie
uviedla) sa v kontinentálnom právnom systéme neprezumujú precedentné účinky súdnych rozhodnutí, podľa A. Gerlocha
majú kľúčové judikáty, t. j. právne vety predstavujúce argumentačné jadro a zároveň tvoriace podklad konkrétneho
rozhodnutia17, kváziprecedentný význam.18
Statický pohľad na právo je v súčasnosti v kontinentálnom právnom systéme prekonaný. Proces dynamicky
rozvíjajúceho sa práva má za následok, že právo nie je tvorené výlučne právom písaným ale, ako sa vyjadril aj J. Svák,
vzhľadom na rast dôležitosti judikatúry najvyšších súdnych inštancií sa za prameň práva postupne začínajú považovať aj
súdne rozhodnutia.19 F. Zoubek zdieľa rovnaký názor, pričom poukazuje na skutočnosť, že v niektorých krajinách
kontinentálnej Európy (napr. škandinávskych) sa už v súčasnosti sudcovské rozhodovanie za subsidiárny prameň práva
považuje.20 Daný právny názor sa vyskytuje aj v niektorých starších publikovaných článkoch. Podľa J. Drgonca a P.
Holländera sa mnohí právni teoretici „zhodujú v názore, že i v kontinentálnom systéme práva je súdna prax prameňom
práva“21 a zároveň poukazujú na výrok R. Davida, podľa ktorého „Súdna prax je v priamom slova zmysle prameňom

V odbornej literatúre sa vyskytujú aj označenia „judge made law“ a „case law“.
GERLOCH, A. Teorie práva, s. 71.
10 ZOUBEK, V. Právověda a státověda: úvod do právního a státovědního myšlení, s. 135.
11 DRGONEC, J. - HOLLÄNDER, P. Systém prameňov práva, jeho jednota a rozpornosť, s. 29.
12 GERLOCH, A. Teorie práva, s. 72.
13 Záväznú časť rozhodnutia, právnu vetu, ktorá má precedentný charakter predstavuje normatívne pravidlo, tzv. „ratio decidendi“. „Tá
časť odôvodnenia rozhodnutia, ktorá sa týka jedinečného prípadu riešeného súdom a ktorá nemá všeobecnú záväznosť, sa nazýva obiter
dictum“ (VEČEŘA, M. - GERLOCH, A. - SCHLOSSER, H. - BERAN, K. - RUDENKO, S. Teória práva, s. 78.)
14 ZOUBEK, V. Právověda a státověda: úvod do právního a státovědního myšlení, s. 135 a nasl.
15 „Sudca má vo svojom rozhodnutí vždy rešpektovať predchádzajúce rozsudky vyššieho alebo rovnakého stupňa a nikdy nesmie vyriecť,
že niektorý z nich nebol správny. Často sa však stáva, že pri skúmaní rôznych okolností svojho prípadu objavil taký zvláštny prvok, ktorý
sa v predchádzajúcich procesoch nevyskytoval, alebo nezistil. Vtedy môže staré pravidlo spresniť, doplniť, alebo znova formulovať tak,
aby rozhodnutie sporu bolo „rozumné“. Metóda hľadania rozdielov je v anglickom „sudcovskom“ práve základnou metódou.“ (DRGONEC,
J. - HOLLÄNDER, P. Systém prameňov práva, jeho jednota a rozpornosť, s. 29, citované podľa DAVID, R. - BIANCHI, L.: Anglické právo.
1. vyd. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1972. 125 s., s. 26 a nasl.)
16 ZOUBEK, V. Právověda a státověda: úvod do právního a státovědního myšlení. s. 136.
17 Je potrebné si uvedomiť, že pojem súdny precedens nie je totožný s pojmom judikát. Pojem judikát označuje čosi, čo veľmi vzdialene
pripomína „ratio decidendi“ v tradičnom chápaní súdneho precedensu v krajinách Common law. „Judikát sa na rozdiel od ratio decidendi
v súdnom precedense vyznačuje štyrmi základnými znakmi, a to jeho výberom a autoritou, uverejnením, formálnym odlíšením od
súdneho rozhodnutia, dodatočnou úpravou. Všetky tieto štyri osobitosti vo svojom súhrne spôsobujú, že judikát začína žiť samostatným
právnym životom, stráca sa jeho puto s prípadom, z ktorého vychádza a jeho používanie pri ďalšom súdnom rozhodovaní je akoby
autonómne.“ (DRGONEC, J. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, s. 155)
18 GERLOCH, A. Teorie práva. s. 71.
19 SVÁK, J. Ústavné právo Slovenskej republiky, s. 18.
20 ZOUBEK, V. Právověda a státověda: úvod do právního a státovědního myšlení, s. 136.
21 DRGONEC, J. – HOLLÄNDER, P. Systém prameňov práva, jeho jednota a rozpornosť, s. 29.
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práva.“22. V akademickej obci preto v súčasnosti rezonuje otázka začlenenia súdneho precedensu medzi pramene práva
Civil Law a s ňou súvisiaca problematika právnej sily a záväznosti súdnych rozhodnutí.
Trend nárastu významu súdnych rozhodnutí bol podľa M. Poslucha a Ľ. Cibulku spôsobený predovšetkým
vznikom nadštátnych súdnych inštitúcií, konkrétne Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva.23 P.
Bezouška má rovnaký názor, nakoľko podľa neho všetky členské štáty Európskej únie čelia momentálne rovnakému
problému, ktorý v dobe neexistencie Európskej únie neexistoval, a to problematike vzájomných vzťahov medzi prameňmi
práva.24
Aj v právnom poriadku Slovenskej republiky získavajú súdne rozhodnutia, konkrétne rozhodnutia Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky25, čoraz väčšiu autoritu, nakoľko dotvárajú právo a vypĺňajú medzery v práve26. O dotváraní
práva27 hovoríme v prípadoch, kedy sudca pri absencii práva, resp. medzery v práve, nevystačí s bežným výkladom
práva, ale naopak, právo nad rámec bežného výkladu dotvára. Na tomto mieste je potrebné si uvedomiť, že subjekty
tvorby práva nie sú schopné vo fáze tvorby práva predpokladať vznik všetkých vzťahov, ktoré sa v nimi regulovanej oblasti
spoločnosti vyskytnú. V každom právnom poriadku preto existujú určité medzery.
V prípade existencie medzery v práve disponuje sudca voľbou medzi dvoma alternatívami. Prvá alternatíva
predstavuje odmietnutie žaloby z dôvodu neexistencie príslušnej právnej úpravy. Druhou možnosťou je konanie
a rozhodnutie sporu v súlade so zachovaním povinnosti sudcu vykonávať spravodlivosť, resp. jeho nemožnosťou
odmietnuť rozhodnúť konkrétny prípad z dôvodu neexistencie zákonného ustanovenia, vzťahujúceho sa na konkrétny
prípad (zákaz denegatio iustitiae, „déni de justice“28). V prípade existencie medzery v práve je sudca povinný nepošliapať
princípy materiálneho právneho štátu, konať a rozhodnúť v predmetnej veci, a vlastne dotvoriť právo.29 Pri dotváraní práva
je pritom oprávnený využiť množstvo prostriedkov, avšak len v medziach a v súlade so zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava
Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Ústava SR“) a v súlade so zachovaním princípu
právnej istoty. „Sudca musí hľadať riešenie, ktoré si môže nárokovať všeobecnú platnosť, a musí byť vytvorené
všeobecne abstraktným spôsobom, musí voliť podobný postup, aký by volil zákonodarca.“30 Sudca je preto povinný konať
a rozhodnúť takým spôsobom, akým by rozhodol zákonodarca v prípade normatívnej regulácie riešenia daného prípadu.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že sudca, ktorý pôsobí doplňujúco, prestavuje „náhradného
zákonodarcu“. v prípade normatívnej regulácie riešenia daného prípadu. Medzi sudcovské prostriedky dotvárania práva sa
zaraďuje analógia legis (sudca je oprávnený využiť obsahom a účelom najbližšie ustanovenia zákona) a analógia iuris.
Okrem toho „musí sudca rešpektovať tiež materiálne kritériá, medzi ktorými sa často objavujú – predchádzajúca
rozhodovacia prax, náuka, všeobecné právne zásady či právna komparácia.“31 Právne princípy a právne zásady
interpretácie a aplikácie práva pritom predstavujú najčastejší prostriedok súdneho dotvárania práva32. V prípade
vzájomného konfliktu všeobecných princípov a zásad je sudca povinný rozhodnúť v súlade so všeobecnou ideou
spravodlivosti, s cieľom zabezpečiť maximálnu realizáciu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania.
S vyššie uvedenými skutočnosťami súvisí aj problematika záväznosti súdnych rozhodnutí. Podľa ustanovenia
článku 144 ods. 1 Ústavy SR sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní Ústavou SR,
ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 2 a 5 a zákonom. Z dikcie ustanovenia článku 144 ods.
1 SR preto vyplýva, že sudcovia nie sú viazaní inštrukciami a pokynmi nadriadených orgánov a pokynmi iných štátnych

22 Tamtiež. J. Drgonec s P. Holländerom zároveň zdôrazňujú skutočnosť, že autori, ktorí považujú súdnu prax za prameň práva
v žiadnom prípade nepopierajú prioritu zákona v kontinentálnom type právnej kultúry. V spojitosti so súdnou praxou uvádzajú, že nie je
viazaná normami, ktoré si vytvorila, t. j. pripúšťajú obrat v súdnej praxi.
23 POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky, s. 136.
24 BEZOUŠKA, P. Soudcovské dotváření práva vykračující z mezí zákona v návrhu českého občanského zákoníku, s. 18.
25 „Právoplatné súdne rozhodnutia sa môžu stať prameňom práva v materiálnom právnom štáte jedine vtedy, ak sa stanú bežne
prístupnými pre každú potencionálne dotknutú osobu, a nie iba pre účastníkov konania.“ (DRGONEC, J. Ochrana ústavnosti Ústavným
súdom Slovenskej republiky, s. 153.)
26 K problematike primárnych, následných, zjavných a skrytých medzier v práve pozri bližšie PIPA, M.: K vymedzeniu medzier v práve
a k ich druhom z hľadiska sudcovskej tvorby práva. In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, 2010, roč. 2, č. 3, s.22 – 32 a MALACKA, M.
(ed.): Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 1. vyd. Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, 2008. 422 s. ISBN 978-80-244-1906-0.
27 „Sudcovská tvorba práva je popri sudcovskej nezávislosti a adekvátnej právomoci treťou nevyhnutnou zložkou/podmienkou reálnej
súdnej moci.“ (DRGONEC, J. Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona, zabezpečenia spravodlivosti a právnej istoty. In:
Justičná revue, s. 712.)
28 Zásada neprpustnosti „déni de justice“, t. j. povinnosť sudci rozhodnúť aj v prípade ak písané právo mlčí je výslovne stanovená v čl. 4
francúzskeho Code civil. Bližie pozri KNAPP, V. Soudcovská tvorba práva v socialistických zemích, s. 83.
29 K problematike právnych princípov a právnych zásad pozri bližšie HAMUĽÁK, O. (ed.): Principy a zásady v právu – teorie a praxe.
Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, 384 s. ISBN 978-80-87212-59-2.
30 BEZOUŠKA, P. Soudcovské dotváření práva, s. 19.
31 Tamtiež, s. 20.
32 S problematikou sudcovskej tvorby práva či dotvárania práva súvisí najmä princíp právnej istoty, princíp deľby moci a demokratický
princíp. K problematike právnych princípov a právnych zásad pozri bližšie HAMUĽÁK, O. (ed.): Principy a zásady v právu – teorie
a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, 384 s. ISBN 978-80-87212-59-2.

257

orgánov.33 V právnom poriadku Slovenskej republiky sú preto sudcovia viazaní Ústavou SR, ústavnými zákonmi,
medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5, normatívnymi rozhodnutiami Ústavného súdu Slovenskej republiky ako
aj právnym názorom odvolacieho a dovolacieho súdu v rámci občianskeho súdneho konania. Žiaden právny predpis teda
explicitne neukladá sudcovi všeobecného súdu povinnosť byť viazaný akýmkoľvek rozhodnutím Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky vydaným v inej veci (teda nad rámec viazanosti právnym názorom v rámci opravného konania),
dokonca ani povinnosť byť viazaný stanoviskom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, uverejneným v Zbierke stanovísk
Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Na tomto mieste považujem za potrebné upozorniť na
možnosť disciplinárneho stíhania sudcu, ktorý nekonal a nerozhodoval v súlade so stanoviskom prijatým Najvyšším
súdom Slovenskej republiky ako zjednocovateľom výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.34
Vynára sa otázka či je možné disciplinárne postihnúť sudcu, ktorý rozhodne v súlade s ustanovením článku 144 ods. 1
Ústavy SR avšak v rozpore so zjednocujúcim stanoviskom Najvyššieho súdu SR, t. j. využije inštitút „votum separatum“.
Napriek skutočnosti, že záväznosť súdnych rozhodnutí a tzv. kváziprecedensov je neformálna, v praxi je
uznávaná a dodržiavaná. Samotné súdy v odôvodneniach svojich rozhodnutí poukazujú na tzv. ustálenú judikatúru
a predchádzajúcu rozhodovaciu činnosť, resp. citujú časti rozhodnutí či konkrétne právne vety. Vo všeobecnosti preto
možno konštatovať, že sudca v kontinentálnom systéme práva rozhoduje v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou, od
ktorej sa však môže odchýliť, ak dané súdne rozhodnutie (judikatúru) považuje za obsolentné. Nové súdne rozhodnutie
nadobúda v súlade so zásadou lex posterior derogat legi priori status nového kváziprecedensu. Daná skutočnosť však v
žiadnom prípade neznamená, že rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nadobúdajú povahu precedensov
alebo sa stávajú tzv. sudcovským právom.
Súčasť sudcovskej tvorby práva podľa A. Gerlocha popri precedensoch a kváziprecedensoch predstavujú aj
normatívne rozhodnutia ústavných súdov jednotlivých krajín kontinentálnej Európy, ktoré majú za cieľ zabezpečiť ochranu
ústavnosti a legality jednotlivých právnych poriadkov.35 V právnom poriadku Slovenskej republiky preto rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré predstavujú výsledok konaní v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky
vystupuje v pozícii negatívneho zákonodarcu (t. j. zrušuje všeobecne záväzné právne akty pre ich neústavnosť
a nezákonnosť) sú v zmysle ustanovenia článku 125 ods. 6 Ústavy SR36 všeobecne záväzné. Okrem rozhodnutí
Ústavného súdu SR pri abstraktnej kontrole ústavnosti sa za všeobecne záväzné považujú aj rozhodnutia prijaté na
základe článku 125 Ústavy SR, ktorými sa podáva výklad Ústavy SR37. „Ale rovnako jeho rozhodnutia o ústavných
sťažnostiach plnia určitú kváziprecedenčnú úlohu pri rozhodovaní všeobecných súdov.“38 O tvorbe práva preto popri
tvorbe práva zákonodarcom hovoríme aj v súvislosti s normotvornou činnosťou Ústavného súdu SR.
Na základe vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že v právnom poriadku Slovenskej republiky
nepochybne dochádza k procesu tvorby, resp. dotvárania práva orgánmi súdnej moci. Danú činnosť súdov nemožno
označiť pojmom legislatíva, pretože súdy „a) pri súdnorozhodovacej činnosti vykonávajú zákon, tým, že ho aplikujú na
konkrétny prípad, b) nemajú ústavnú právomoc vydávať právne predpisy, c) obsah ich právotvornej činnosti je
fragmentárny, to znamená, že nemá charakter komplexnej úpravy určitej sociálnej reality.“39
Medzi legislatívou a súdnymi rozhodnutiami však bezpochyby existuje vzťah vzájomnej interakcie, nakoľko
legislatíva vymedzuje rozsah pôsobnosti a „voľného pohybu judikatúry“. Pritom „zahraničné právne poriadky pristupujú
k riešeniu sudcovského dotvárania práva rôzne. V niektorých úpravách žiadne vodítko primárne nenachádzame
(Francúzsko), iné štáty volia veľmi jasné vyjadrenie v texte zákona (Švajčiarsko, Portugalsko, Rakúsko, český návrh40),

OTTOVÁ, E. Teória práva, s. 123.
„Jakkoliv se Česká republika nenachází v tradičním prostředí precedentálního práva, současná literatura většinou připouští, že soudní
rozhodnutí, a to zejména tzv. konstantní judikatura vyšších soudů, která zpravidla bývá, ať už oficiálně nebo neoficiálně publikována,
působí jako by byla pramenem práva. Někdy se v tomto smyslu hovoří o soudcovském právu v zemích psaného práva a někdy se tomuto
působení říká dotváření práva. Uvedený názor má nepochybně své důvody. Především se vychází ze skutečnosti, že celý vnitrostátní
právní řád je založen na principu vnějšího souladu a hierarchického uspořádání. Tato základní maxima musí být nazírána jako dominující
hledisko při výkladu jeho jednotlivých součástí. Je proto chybný takový náhled na právní řád, který jeho jednotlivé vrstvy vnímá relativně
izolovaně, a to z hlediska materiálního i formálního. Dále se vychází z toho, že z platné právní úpravy je zřejmé, že úkolem nejvyšších
soudů je zajistit jednotu a zákonnost rozhodování (§ 14 zákona č. 6/2006 Sb., § 12 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).
Nerespektování judikatury vrcholných soudní orgánů by proto vedlo k popření k jejich sjednocující funkce což by mimo jiné znamenalo
nejen porušení zásad spravedlivého procesu, ale i principů demokratického právního státu, zejména principu předvídatelnosti soudního
rozhodování a principu právní jistoty účastníků řízení. Z výše uvedeného nelze dovodit jiný závěr než ten, že judikatura nejvyšších soudů
je pro soudy nižších stupňů závazná, a to nikoliv pouze v rovině kasační, ale i v rovině precedenční.“ (Rozhodnutie Najvyššieho spraného
súdu 14 KSE 6/2010 – 181)
35 GERLOCH, A. Teorie práva, s. 102.
36 „Rozhodnutie ústavného súdu vydané podľa odsekov 1, 2 a 5 sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov.
Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu je všeobecne záväzné.“
37 K výkladovej právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky pozri bližšie SVÁK, J. - CIBULKA, Ľ. Ústavné právo Slovenskej
republiky: osobitná časť, s. 883 a nasl.
38 VEČEŘA, M. - GERLOCH, A. - SCHLOSSER, H. - BERAN, K. - RUDENKO, S. Teória práva, s. 122.
39 SVÁK, J. - KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy, s. 14.
40 Pozn. autorky ide o český návrh O.s.p.
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ďalšie mu otvárajú cestu nepriamo a dospeje sa k nemu predovšetkým aktivitou vyšších súdov.“41 Dá sa však
skonštatovať, že dotváranie práva pre nich predstavuje legitímny prostriedok nachádzania práva.42 Problematika súdnych
rozhodnutí sa preto dostáva do popredia predovšetkým v prípadoch, kedy v normotvornom procese došlo k legislatívnym
chybám či medzerám.
Účelom článku bolo zamyslieť sa nad existenciou sudcovskej tvorby práva ako aj samotnou záväznosťou
súdnych rozhodnutí v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Proces zbližovania kontinentálneho a angloamerického typu právnej kultúry sa prejavuje neustále zvyšujúcim sa
záujmom o sudcovskú tvorbu práva, ktorá, ako vyjadril Z. Kühn, existuje a spolu s potrebou nutnosti publikácie súdnych
rozhodnutí u nás existovala celé 20. storočie.43 Vo väčšine prípadov nemožno hovoriť o sudcovskej tvorbe práva ale
o dotváraní práva, kedy sudca pri absencii práva (resp. medzery v práve) alebo aj v prípadoch existencie právnej normy
obsahujúcej právne neurčité pojmy (napr. pojem dobré mravy), nevystačí s bežným výkladom práva, ale naopak, právo
nad rámec bežného výkladu dotvára. V právnom štáte44, ktorým bezpochyby Slovenská republika je, sa proces dotvárania
práva nesmie uskutočňovať svojvoľne. Pri procese dotvárania práva sa sudca riadi nielen svojimi subjektívnymi názormi,
ale „musí sa vcítiť do role zákonodarcu a postupovať s rešpektom, k právnemu poriadku ako celku.“45 Súdne rozhodnutia
tak reagujú na vývoj práva, na nedostatočnú úroveň legislatívy, na účelové prispôsobovanie legislatívy praxi a určitý
stupeň všeobecnosti judikatúry, pričom ich význam narastá tak v právnickej obci ako aj v spoločnosti samotnej. Súdna
moc tak v praxi doplňuje moc zákonodarnú. Nakoľko nie je možné hermeticky oddeľovať tvorbu a realizáciu práva,
význam súdneho rozhodovania v súčasnosti v niektorých krajinách vyúsťuje do ponímania súdneho rozhodovania ako
sekundárneho prameňa práva.
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OCHRANA ÚSTAVNÝCH PRÁV OBVINENÉHO V PRÍPRAVNOM KONANÍ
Juraj Lamačka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá niektorými otázkami spojenými s ochranou ústavou garantovaných práv
obvinenej osoby v trestnom konaní, najmä v rámci štádia prípravného konania. Poskytuje komparáciu zaužívaných
a „novších“ parciálnych inštitútov trestného konania v snahe o ich zosúladenie s princípom právnej istoty obvineného, s
právom obvineného na obhajobu, so spravodlivým procesom a s princípom prezumpcie neviny. Príspevok má snahu
poukázať na niektoré opomínané a pritom zásadné nedostatky trestného procesu, následok ktorých sa môže odzrkadliť
v hrubom porušení práv obvineného v trestnom konaní, prípadne môže vyústiť až do justičného omylu.
Kľúčové slová: Právo na obhajobu, spravodlivý proces, prezumpcia neviny, právna istota, informovanie verejnosti,
utajený svedok, prerušenie trestného stíhania.
Abstract: Presented contribution deals with some questions connected with the protection of rights of the accused person
garanted by the Constitution in criminal proceedings, especially in the stage of preliminary proceedings. This contribution
presents a comparison of elder and „latter“ institutes of criminal proceedings in order to harmonize them with the legal
certainty of the accused person, his right to defense, fair trial and the presumption of innocence. The contribution tends to
refer to some neglected but fundamental drawbacks of the criminal proceedings, which can result in gross violation of the
rights of the accused person or even result in miscarriage of justice.
Key words: right to defense, fair trial, the presumption of innocence, legal certainty, notification of public, secret witness,
suspension of prosecution
1

ÚVOD
Prípravné konanie predstavuje parciálny úsek trestného konania, ktorého začiatok je vymedzený vydaním
uznesenia o začatí trestného stíhania, resp. vykonaním zaisťovacieho, neopakovateľného alebo neodkladného úkonu1,
a ktoré trvá až do času, kým orgány činné v trestnom konaní nepodajú obžalobu, návrh na schválenie dohody o vine
a treste alebo pokiaľ nenadobudne právoplatnosť niektoré z rozhodnutí vo veci samej znamenajúce jeho skončenie2.
V prípravnom konaní, obdobne ako aj v ďalších štádiách konania, sa uplatňujú základné zásady trestného konania, ktoré
zákonodarca vymedzil v § 2 TrP. Tieto zásady v mnohom nadväzujú na základné princípy vyjadrené v Ústave Slovenskej
republiky (ďalej aj „Ústava“). Je tomu tak z dôvodu, že ústavné právo má ústredné postavenie v systéme právneho
poriadku nášho štátu, a teda, imanentnou súčasťou zakotvenia a ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb
v Ústave sa stáva aj ochrana práv špecifických subjektov – obvinených, t.j. osôb, ktorým bolo v súlade s ustanoveniami
Trestného poriadku vznesené obvinenie.
Hoci existuje väčšie množstvo ústavných princípov garantujúcich ochranu práv obvineného v rámci celého
trestného konania3, účelom tohto príspevku nie je poukazovať na princípy „všeobecne známe“, ku ktorým sa už
mnohokrát vyjadrovala domáca aj zahraničná právna doktrína a súdna prax. Tento príspevok má snahu poukázať najmä
na tie princípy, ktoré síce na prvý pohľad nenaznačujú súvis s prípravným konaním, a predsa môžu byť ich nedodržaním
dotknuté niektoré ústavné práva obvineného v prípravnom konaní.

1 § 10 ods. 15 v spojení s § 199 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Trestný
poriadok“ alebo „TrP“).
2 Rozhodnutiami vo veci samej sú najmä rozhodnutia o obligatórnom zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 TrP, o postúpení
veci podľa § 214 TrP, a v súvislosti s moderným poňatím alternatívnych spôsobov riešenia trestných vecí cez odklony, aj inštitúty ako
podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 216 a nasl. TrP, podmienečné zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho
obvineného podľa § 218 a nasl. TrPa, zmier podľa § 220 a nasl. TrP. K problematike odklonov pozri napr. Klátik, J.: K histórii, pojmu
a účelu odklonu v trestnom konaní. In. Bulletin slovenskej advokácie č. 3/08, Klátik, J.: Odklon v trestnom konaní ako prostriedok
racionalizácie trestnej spravodlivosti. In. Právny obzor č. 1/2007, s. 61 a nasl. alebo Žilinka, M.: K alternatívnym spôsobom vybavenia
trestných vecí podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. In: JR 2/2006.
3 Napr. č. 16 Ústavy - nedotknuteľnosť osoby, čl. 17 Ústavy – ochrana osobnej slobody fyzickej osoby a obmedzenia s ňou súvisiace,
ďalej práva vyjadrené v siedmom oddiele druhej hlavy Ústavy, ako právo odoprieť výpoveď (čl. 47 ods. 1 Ústavy), právo na právnu pomoc
(čl. 47 ods. 2 Ústavy), právo na tlmočníka (čl. 47 ods. 4 Ústavy) a najmä osobitné práva a princípy vzťahujúce sa výlučne na trestné
konanie (čl. 49 a 50 Ústavy) – nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, princíp súdneho rozhodovania o vine a treste, prezumpcia
neviny, právo na obhajobu, ne bis in idem a zákaz retroaktivity trestnosti a trestu.
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2

PRERUŠENIE TRESTNÉHO STÍHANIA A PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY
Dôvodová správa k Trestnému poriadku uvádza, že „prerušenie trestného stíhania je rozhodnutie predbežnej
povahy“4. Jedná sa teda o rozhodnutie, ktorého dôsledkom nie je ukončenie prípravného konania (trestného konania)
niektorým z vyššie uvedených spôsobov, ale len jeho dočasné prerušenie z dôvodu, že nastali skutočnosti, s ktorými
Trestný poriadok spája obligatórne, resp. fakultatívne rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní o jeho prerušení.
Rozhodnúť o prerušení môže po podaní obžaloby aj súd5. Hoci sú dôvody prerušenia v rôznych štádiách trestného
konania (rozumej v predsúdnom a súdnom) z časti identické a z časti odchýlne, považujem za nevyhnutné zásadne
odlišovať situáciu, keď o prerušení trestného stíhania rozhodne orgán činný v trestnom konaní, t.j. policajt alebo
prokurátor, a keď takéto rozhodnutie vydá súd. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vyjadrené v čl. 6
ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v čl. 48 ods. 2 Ústavy, resp. v § 2 ods. 7 TrP,
v zmysle ktorého má každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná pred
nezávislým a nestranným súdom, sa totiž vzťahuje len na postup súdu a nie na postup orgánov činných v trestnom
konaní. Každým prerušením trestného stíhania sa samotné stíhanie predlžuje, čo zásadne vplýva na obvineného, na jeho
právnu istotu a na dôveru obvineného v účinnú ochranu základných práv a slobôd. Dopady prerušenia sa ešte umocňujú v
prípade, pokiaľ je trestné stíhanie nedôvodné, či už preto, že sa skutok vôbec nestal, nemá znaky trestného činu, ale
najmä vtedy, pokiaľ skutok nespáchal obvinený.6
Trestný poriadok v ustanovení § 228 upravuje dôvody obligatórneho a fakultatívneho prerušenia trestného
stíhania. Nad niektorými z nich nie je vhodné polemizovať, nakoľko odôvodnene reflektujú na situácie, ktoré môžu
v priebehu trestného konania nastať, a s ktorými sa bude musieť orgán činný v trestnom konaní procesne vysporiadať.7
Jeden z „nových“8 fakultatívnych dôvodov však umožňuje trestné stíhanie prerušiť, podľa môjho názoru nedôvodne,
a teda aj nesúladne s právnym poriadkom. Podľa § 228 ods. 2 písm. a) TrP, totiž policajt preruší trestné stíhanie ak pre
neprítomnosť obvineného alebo svedka nemožno vec náležite objasniť.
V prípade prerušenia trestného stíhania pre neprítomnosť svedka, vyvstáva otázka, či je tento postup v súlade
s čl. 1 ods. 1 Ústavy, a to najmä s princípom právnej istoty tvoriacim obsah pojmu materiálny právny štát. Orgány činné
v trestnom konaní totiž pri napĺňaní zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností v rozsahu
nevyhnutnom pre svoje rozhodnutie môžu trestné stíhanie kedykoľvek prerušiť z dôvodu neprítomnosti ktoréhokoľvek
svedka, t.j. aj takého, ktorý už mohol byť v predmetnej veci viacnásobne vypočutý, ďalej svedka, ktorého výpoveď sa
nakoniec nemusí javiť z pohľadu voľného hodnotenia dôkazov ako kľúčová, ale aj takého svedka, ktorý by mohol prípadne
využiť svoje právo nevypovedať, aby svojou výpoveďou neprivodil sebe alebo sebe blízkej osobe trestné stíhanie.
Ústavný súd Slovenskej republiky zdôraznil požiadavku materiálneho právneho štátu v právnom názore, podľa
ktorého: „V právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti okrem iných stelesnené také princípy, ako sú právna
istota a spravodlivosť (princíp materiálneho právneho štátu), čo možno spoľahlivo vyvodiť ž čl. 1 ústavy, sa osobitný dôraz
kladie na ochranu tých práv, ktoré sú predmetom jej úpravy. Povinnosťou všetkých štátnych orgánov je zabezpečiť reálnu
možnosť ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané.“9 Dôvodová správa k Trestnému poriadku nedáva odpoveď
na otázku prečo zákonodarca zaradil neprítomnosť svedka ako dôvod prerušenia trestného stíhania a či skúmal pri tomto
zaradení v súlade s vyššie uvedeným právnym názorom možný dopad prerušenia na právnu istotu obvineného, ako aj na
ostatné práva, ktoré Ústava uznáva a ktoré sú obvinenému priznané.10 Zastávam však názor, že prerušenie trestného
stíhania z dôvodu neprítomnosti svedka sa dostáva do rozporu s právnou istotou obvineného. Svedok totiž vôbec nemusí
mať vedomosť o tom, že by sa mal dostaviť na výsluch a podať svedeckú výpoveď (zdržiava sa mimo miesta svojho
pobytu). Osoba označená ako svedok sa môže neoprávnene, ale aj oprávnene dlhodobo zdržovať mimo územia
Slovenskej republiky (napr. občan Slovenskej republiky pracujúci v zahraničí alebo občan iného štátu), ďalej môže byť už
dlhšiu dobu mŕtva, pričom orgány činné v trestnom konaní nemusia mať informácie o tejto skutočnosti. Bez ohľadu na to,
či ide o svedka obstaraného orgánmi činnými v trestnom konaní alebo navrhnutého obvineným, príp. poškodeným11, mám
Dôvodová správa k návrhu nového trestného poriadku dostupná na www.justice.gov.sk/kop/pk/pk105-05.rtf.
Pri preskúmaní obžaloby podľa § 241 ods. 1 písm. d) TrP, pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 244 ods. 1 písm. e) TrP, na
hlavnom pojednávaní podľa § 283 TrP a odvolací súd na verejnom zasadnutí pri rozhodovaní o odvolaní podľa § 318 TrP.
6 Bližšie k problematike doby trvania trestného konania pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Santos proti
Portugalsku, nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn.: I. ÚS 554/04 In. www.concourt.cz a uznesenia Najvyššieho súdu Českej
republiky sp. zn.: 4 Tz 1/2002 a sp. zn.: 7 Tz 316/2001 In. www.nsoud.cz.
7 Napríklad podľa § 228 ods. 1 TrP, policajt preruší trestné stíhanie, ak sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti
určitej osobe. Vydaniu takéhoto rozhodnutia teda predchádza procesný postup v súlade s § 2 ods. 10 TrP a rozhodnutie o prerušení bude
musieť v odôvodnení obsahovať tie skutočnosti, ktoré nepochybne preukazujú, že došlo k spáchaniu skutku, ktorý vykazuje znaky
trestného činu, ako aj skutočnosti odôvodňujúce záver, že trestné stíhanie nie je možné vykonať voči konkrétnej osobe.
8 Výrazom „nový“ označujem dôvod prerušenia trestného stíhania, ktorý nepoznal predchádzajúci trestný poriadok, t.j. zákon č. 141/1961
Zb.. Tento „nový“ dôvod prerušenia absentuje aj v českej právnej úprave.
9 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: I. ÚS 17/1999 In. www.concourt.sk. Obdobne aj I. ÚS 54/02 In. www.concourt.sk
10 Dôvodová správa iba stroho konštatuje, že policajt môže takéto rozhodnutie vydať za predpokladu, že sú splnené aj ďalšie (pozn.
bližšie neurčené ktoré ďalšie) zákonom predpísané podmienky. Dôvodová správa k návrhu nového trestného poriadku dostupná na
www.justice.gov.sk/kop/pk/pk105-05.rtf.
11 Pri uplatnení § 2 ods. 10 TrP, podľa ktorého orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti pre a proti
obvinenému a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie vo veci.
4
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za to, že prerušiť trestné stíhanie z tohto dôvodu nie je na mieste a je nutné v trestnom stíhaní pokračovať buď podaním
obžaloby alebo iným rozhodnutím vo veci samej, a to aj v prípade, ak by takéto rozhodnutie znamenalo aplikáciu zásady
in dubio pro reo12.
Odlišná procesná situácia nastane v prípade, ak je dôvodom prerušenia neprítomnosť obvineného. Ako uvádza
práva doktrína, pred vydaním rozhodnutia o prerušení je nevyhnutné starostlivo uvážilo, či nie je možné odovzdať trestné
stíhanie do cudziny v prípadoch upravených, ale aj neupravených medzinárodnou zmluvou, alebo či nie je vhodné
v trestnom stíhaní pokračovať a s obvineným konať ako s ušlým.13 Ďalej je tiež potrebné zvážiť, či sa prerušením
trestného stíhania z tohto dôvodu naplní samotný dôvod prerušenia, t.j. objasniť stíhanú trestnú vec. Keďže inštitút
prerušenia v zásade nereflektuje na právo obvineného odoprieť vypovedať zaručené v čl. 50 ods. 4 Ústavy, ak by dôvod
prerušenia odpadol – obvinený by sa „objavil“, z procesného hľadiska to ešte nemusí znamenať, že orgány činné
v trestnom konaní vec náležite objasnia.
Trestný poriadok pamätá aj na situácie, kedy by konanie aj bez prítomnosti obvineného pokračovalo, t.j. ak by
prokurátor podal na obvineného obžalobu. Týmto postupom sa do popredia dostáva otázka, či nebude porušené právo
obvineného na obhajobu, právo na prerokovanie veci v jeho prítomnosti a právo obvineného vyjadriť sa ku všetkým
vykonávaným dôkazom.
Obdobnou otázkou sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý v rozhodnutí Colozza proti Taliansku
pripustil možnosť konania proti ušlému vzhľadom k tomu, že v prípade jeho neexistencie by sa mohlo paralyzovať
samotné trestné konanie napríklad tým, že by sa znehodnotili dôkazy, alebo by mohlo dôjsť k premlčaniu trestného
stíhania. V neskoršom rozhodnutí vo veci Poitrimol proti Francúzsku, Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že konanie
v neprítomnosti zásadne nie je nezlučiteľné s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak
obvinený môže neskôr požiadať, aby súd rozhodol znova po jeho vypočutí o oprávnenosti trestného obvinenia tak
z pohľadu skutkového, ako aj právneho.14 V súlade s uvedeným, podľa ustanovení Trestného poriadku má obvinený
v konaní proti ušlému obligatórne ustanoveného obhajcu, ktorý predstavuje garanta jeho práva na obhajobu a je
oprávnený v určenom čase podať návrh na opätovné prejednanie svojej veci súdom a žiadať, aby súd konal v jeho
prítomnosti.15
Napriek skutočnosti, že procesný inštitút prerušenia trestného stíhania stojí na samom okraji záujmu
trestnoprávnej doktríny a praxe, je podľa môjho názoru nevyhnutné vždy bližšie preskúmať dopady, ktoré môže mať
nedôvodné prerušenie trestného stíhania. Výnimočne, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, javí sa ako vhodné
prerušiť trestné stíhanie pre neprítomnosť obvineného, hoci zákon pripúšťa možnosť konať proti ušlému. Uvedeným
postupom zákonodarca poskytol právnu ochranu širšiemu spektru ústavných práv obvineného a zároveň možnosti vyhnúť
sa justičnému omylu.
Z logiky veci však nie je opodstatnené prerušenie trestného stíhania pre neprítomnosť svedka. Takéto zákonné
ustanovenie totiž môže poskytnúť jednak priestor na špekuláciu zo strany obvineného, ktorý v úmysle spomaliť postup
orgánov činných v trestnom konaní môže navrhovať vypočuť svedkov „nepodstatných“ pre objasnenie stíhaného skutku
(hoci dokazovanie sa riadi zásadou voľného hodnotenia dôkazov), ale môže aj objektívne vystaviť obvineného do právnej
neistoty, z dôvodu, že jeho „trestná budúcnosť“ sa stane závislá od splnenia podmienky, ktorú sám ovplyvniť nemôže.
3

VYUŽITIE UTAJENÝCH SVEDKOV VERZUS PRÁVO NA OBHAJOBU
V súčasnej dobe, najmä v súvislosti so závažnou násilnou kriminalitou, sledujeme tendencie k uplatneniu nových
špecifických dôkazných prostriedkov v trestnom konaní, medzi ktoré bezpochyby patrí aj výpoveď utajeného svedka.
Zákonodarca na jednej strane nútený potrebou objasňovania trestnej činnosti umožnil, aby relevantným dôkazom voči
obvinenému bola výpoveď osoby, o ktorej totožnosti sa v záujme jej bezpečnosti obvinený a ani iná osoba nemá
dozvedieť. Na druhej strane ostáva otázne, či sa potreba efektívnejšieho boja proti organizovanej kriminalite nedostáva do
rozporu s právom obvineného na obhajobu, a teda, či sa zákonodarcovi podarila vytvoriť spravodlivá rovnováha medzi
konfrontujúcimi verejnými záujmami tvoriacimi predmet ústavnej ochrany. V prípade vzniku konfliktu sa totiž žiaden „zo
záujmov nemôže nadradiť nad iný tak, aby poprel účel ochrany priznanej inému chránenému verejnému záujmu.“16
Problém ako postupovať ústavokonformne pri použití tohto špecifického dôkazného prostriedku sa pokúsil
s využitím zásady ultima ratio vyriešiť Ústavný súd Českej republiky, ktorý, mimo iného uviedol, že k tomu, aby bolo
využitie inštitútu utajeného svedka v súlade s ústavou, je potrebné, aby bola dodržaná zásada subsidiarity, t.j. výsluch
Aplikácia zásady in dubio pro reo v kontexte prerušenia trestného stíhania znamená neprihliadať na nedosiahnuteľný dôkaz v skutkovej
otázke, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie.
Ak nastane prípad, že nemožno ďalším vyšetrovaním rozptýliť pochybnosti, či sa skutok stal alebo nie, je prokurátor povinný po splnení
ostatných podmienok pre podanie obžaloby, obžalobu podať. Obdobne aj Šámal, P. In. Šámal P. - Novotný, F. – Růžička, M. –
Vondruška, F. – Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 65.
13 Obdobne aj Šámal, P., Růžička, M. In. Šámal, P. a kol.:Trestní řád. Kometnář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. BECK, 2006, s. 1392.
14 Pozri rozhodnutie z 12. februára 1985, Annuaire, č. 89 a rozhodnutie z 23. novembra 1993, Annuaire, č. 277 – A. uvedené podľa Svák,
J – Cibulka, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. 4. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009, s. 956.
15 Bližšie pozri § 359 TrP v spojení s § 37 ods. 1 písm. e) a § 44 TrP a § 362 TrP.
16 Bližšie pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: III. ÚS 41/2001 In. www.concourt.sk
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utajeného svedka má mať svoje miesto iba vtedy, ak nemožno ochranu tohto svedka zabezpečiť inak a zároveň aby sa
minimalizovali obmedzenia práv obhajoby, ku ktorým v tomto prípade bezpochyby prichádza.17 Vo svojom neskoršom
náleze s odkazom na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva Ústavný súd Českej republiky poukázal na potrebu
kompenzácie zásahu do práv obvineného, ktorá musí nájsť odzrkadlenie v samotnom hodnotení dôkazov, čo sa má
prejaviť tým, že k výpovediam utajených svedkov musia vždy pristúpiť aj výpovede ďalších osôb. Z uvedeného teda
vyplýva, že je neprípustné, aby k obvineniu a následnému odsúdeniu obvineného došlo výlučne, resp. v prevažnej miere
na základe výpovedí utajených svedkov. Nemožno totiž pripustiť, aby výpovede utajených svedkov a z nich vyplývajúce
skutočnosti ostali osamotené, a to ani vtedy, ak by tieto výpovede boli obsahovo totožné. 18
Z uvedeného vyplýva, že využitie svedka s utajenou totožnosťou ako dôkaz v trestnom konaní bezpochyby
znamená výrazný zásah do práva obvineného na obhajobu a zároveň sa dostáva úzko do rozporu so zásadami
kontradiktórnosti a rovnosti účastníkov trestného konania. Využitím utajených svedkov sa obhajobe odopiera právo
relevantne sa vyjadriť ku všetkým dôkazom smerujúcim voči obvinenému, ktorých súčasťou je aj právo preveriť výpoveď
utajeného svedka a verifikovať pravdivosť a hodnovernosť jeho tvrdení. 19 Obvinený nemá možnosť priamo a jednoznačne
zistiť, kto je utajenou osobou, t.j. či utajený svedok je osobou bezúhonnou, trestanou alebo takou, voči ktorej sa vedie
trestné stíhanie, a ďalej nie je možné preveriť ani vzťah utajeného svedka k obvinenému, ďalším svedkom, prípadne
k poškodenému.20 Súčasná právna úprava teda poskytuje pomerne široký manévrovací priestor pre „špekulácie“ zo strany
orgánov činných v trestnom konaní, ako aj zo strany „nepoctivých“ utajených svedkov, ktorí, často motivovaní prísľubom
beztrestnosti vo svojich trestných veciach, vystupujú v pozícii spolupracujúcich obvinených. Výpoveď utajených svedkov
môže viesť k usvedčeniu páchateľov tých trestných činov, na stíhaní ktorých môžu mať záujem sami utajení svedkovia (t.j.
prostriedok ako sa „legálnou cestou zbaviť svojich nepriateľov alebo konkurentov“), ale na stíhaní a potrestaní ktorých
môžu mať záujem aj orgány verejnej moci (najmä orgány činné v trestnom konaní), ktoré svoj vehementný interes často
prezentujú aj ako „verejný záujem“.
Vytvorenie vhodného rámca proporcionality medzi výpoveďami utajených a neutajených svedkov je preto
logickým opatrením zamedzenia zásahu do práv obvineného. Aj napriek existencii iných dôkazných prostriedkov však
vždy existuje dôvodná obava o účelovosti tvrdení utajených svedkov, ktorú by bolo možné odstrániť len skorším, či
neskorším stotožnením utajeného svedka alebo inkvizičným určením sily takéhoto dôkazného prostriedku vo vzťahu
k iným dôkazom. Tento postup je však neprípustný, preto je vždy len na rozhodujúcom orgáne, aby vzhľadom na všetky
okolnosti, poskytol spoločnosti patričnú ochranu pred páchateľmi trestných činov, ale zároveň prihliadol aj na charakter
dôkazov tvoriacich podklad pre jeho rozhodnutie. Pri prevahe výpovedí utajených svedkov je však vhodné, resp. stáva sa
nutnosťou, prihliadať na ne vo svetle zásady in dubio pro reo.
4

POSKYTOVANIE INFORMÁCII V TRESTNOM KONANÍ A PREZUMPCIA NEVINY
Jednu z najvýznamnejších zásad trestného konania predstavuje zásada verejnosti. Jej hlavný význam spočíva
v potrebe zabezpečenia kontroly výkonu súdnictva zo strany verejnosti. Takáto forma kontroly sa následne vykonáva buď
zo strany občanov, ktorí majú možnosť zúčastniť sa ako verejnosť procesných úkonov realizovaných v pojednávacích
miestnostiach, ale tiež prostredníctvom médií, ktoré sprostredkúvajú informácie o trestnom konaní.21 Verejnosť trestného
konania a s ňou súvisiace poskytovanie informácii sa však neobmedzuje výlučne na súdne konanie. Orgány činné
v trestnom konaní často už v čase začatia trestného stíhania, resp. vznesenia obvinenia voči konkrétnej osobe, informujú
prostredníctvom médií verejnosť o skutočnostiach súvisiacich s trestným konaním. Ide o ich povinnosť vyplývajúcu z čl. 26
Ústavy Slovenskej republiky, ktorá našla svoje odzrkadlenie v zákone o slobodnom prístupe k informáciám, ale aj v § 6
TrP. Verejnosť má totiž právo byť informovaná o činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Otázne však je,
akým ústavne akceptovateľným spôsobom majú povinné subjekty informácie poskytnúť a ako obsahovo prípustne nimi
poskytnuté informácie zverejniť?
Zásada prezumpcie neviny patrí k všeobecným zásadám právneho štátu.22 V interakcii s poskytovaním informácii
vzniká príslušným orgánom a médiám povinnosť túto zásadu striktne rešpektovať. Napriek tomu sa prakticky denne
Obdobne aj nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 03.03.1999, sp. zn.: III. ÚS 210/98 In. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního
soudu, zväzok č. 13, nález č. 33.
18 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 09.02.2006, sp. zn.: III. ÚS 499/04 In. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu,
zväzok č. 40, nález č. 36. Bližšie pozri rozhodnutie Krasniki proti Českej republike, Doorson proti Holandsku, Van Mechelen a ďalší proti
Holandsku, Lüdi proti Švajčiarsku, Kok proti Holandsku, Taal proti Estónsku, a iné. Časti predmetných rozhodnutí sú dostupné
v publikácii Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Praha: Linde, 2008, 134 s.
19 Uvedenou problematikou sa zaoberal aj Ústavný súd Českej republiky, ktorý vo svojich nálezoch obdobne uviedol, že využitím
utajených svedkov sa obhajobe upiera možnosť akýmkoľvek spôsobom preveriť pravdivosť skutkových tvrdení uvedených v svedeckých
výpovediach, verifikovať vierohodnosť svedkov, a ich vzťah k obvinenému, ako aj ďalším osobám. Bližšie pozri aj nález Ústavného súdu
ČR zo dňa 12.10.1994, sp. zn.: Pl. ÚS 4/94 (publ. pod č. 214/1994 Sb.) a nález Ústavného súdu ČR zo dňa 09.02.2006, sp. zn.: III. ÚS
499/04 In. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, zväzok č. 40, nález č. 36.
20 Obhajobe sa neumožňuje klásť utajenému svedkovi otázky, odpovedaním na ktoré by mohol odhaliť svoju totožnosť.
21 Bližšie k uvedenej zásade pozri aj Tóthová, M.: Ochrana osobnosti v kontexte aplikácie vybraných zásad trestného konania. In. Notitiae
ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae č. 12/2010, s. 97 a nasl.
22 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 559
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možno stretnúť s vyjadreniami orgánov činných v trestnom konaní, ktoré často ústami svojich hovorcov označia konkrétnu
osobu s uvedením jej celého mena a priezviska za páchateľa alebo účastníka konkrétneho trestného činu.23 Takýto
postup však nie je prípustný. Zásadne totiž neguje princíp prezumpcie neviny a vo vzťahu k širokej verejnosti prezumuje
vinu obvineného, s ktorou sa môže stotožniť vopred neurčitý počet subjektov. Ústavný súd Slovenskej republiky v tejto
súvislosti uviedol, že rešpektovanie princípu prezumpcie neviny má zabezpečiť nielen súd, ale aj orgány činné v trestnom
konaní, ktoré pôsobia v predsúdnom štádiu. Ich nevhodné výroky, ktoré by sa v podstate rovnali vysloveniu viny trestne
stíhanej osoby, by mohli porušiť prezumpciu neviny, a to najmä vtedy, pokiaľ by napr. podnietili verejnosť uveriť, že
označená osoba je skutočne vinná, a tým by prejudikovali hodnotenie faktov kompetentným súdom.24
Je preto nevyhnutné, aby informovanie verejnosti bolo vždy vykonané so všetkou uvážlivosťou a opatrnosťou.
Výroky nesmú vyjadrovať alebo odrážať názor, že dotknutá osoba je vinná. Relevantná judikatúra však akceptuje, pokiaľ
je vo výrokoch obsiahnutý stav určitého podozrenia.25 Na základe týchto skutočností mám za to, že ústavne konformný
spôsob informovania verejnosti je taký, ktorý prostredníctvom iniciálok mena a priezviska 26 identifikuje osobu podozrivú
zo spáchania konkrétneho trestného činu pri súčasnom vyjadrení jej procesného postavenia a štádia, v ktorom sa trestné
konanie nachádza.27
5

ZÁVER
Trestné konanie ako osobitný postup podľa ustanovení trestného poriadku veľmi intenzívne zasahuje do sféry
ústavou garantovaných práv obvineného v najrôznejších smeroch. Práve prostredníctvom poukazovania na niektoré jeho
nedostatky možno zákonodarcovi napomôcť odstrániť chyby, ktoré Trestný poriadok v jeho súčasnom znení obsahuje,
resp. ktorých sa pri svojej činnosti dopúšťajú orgány činné v trestnom konaní, nech už konajú s akýmkoľvek úmyslom.
Vyžaduje sa totiž vytvoriť vhodný rámec proporcionality, ktorý by zohľadnil všetky práva a povinnosti dotknutých subjektov
a neumožnil by, aby subjekty so silnejším postavením zneužívali toto svoje postavenie na úkor ostatných, a tým
neprimerane obmedzovali a nevhodne zasahovali do ich práv. Je preto potrebné vysloviť požiadavku bezpodmienečnej
a dôslednej aplikácie základných zásad trestného konania a limitovať postup orgánov činných v trestnom konaní
požiadavkou racionálnosti a odôvodnenosti všetkých procesných postupov a rozhodnutí, ku ktorým dochádza
v prípravnom konaní. Uvedomme si, že ujmu spôsobenú obvinenému extenzívnym konaním orgánov činných v trestnom
konaní treba vnímať v kontexte jej intenzity, rozsahu a trvania ako takú závažnú, ako by ju pociťoval každý, kto by sa
ocitol na mieste a v postavení obvineného.
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ROZHODOVANIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Michal Gálik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Prezident Slovenskej republiky ako hlava štátu SR vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia
a nie je viazaný príkazmi. Z tejto ústavnej dikcie postavenia hlavy štátu badáme deklaráciu politickej a ústavnoprávnej
nezodpovednosti prezidenta Slovenskej republiky za výkon svojej funkcie. Napriek tejto skutočnosti ako aj mnohým
zmenám Ústavy Slovenskej republiky vo veciach kreačnej právomoci prezidenta Slovenskej republiky vrátane niekoľkým
rozhodnutiam Ústavného súdu Slovenskej republiky existuje dodnes diskusia o správnom chápaní ústavného vyjadrenia
práv a povinností prezidenta pri výkone jeho kreačných právomocí. Vo svojom príspevku sa budem zaoberať pohľadom
na vybrané sporné ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: prezident, vláda, ústava, rozhodovanie, právomoci, kreácia, právo, povinnosť, ústavný súd, rozhodnutie,
zodpovednosť, hlava štátu, spolupráca, koordinácia.
Abstract: President of the Slovak Republic as the head of Slovak Republic performs his office according to his
conscience and conviction and is not bound by any orders. There is apparent declaration of constitutional and political
irresponsibility of the President of the Slovak Republic in performing his duties which arise from this constitutional diction
of the position of Head of State. Despite this fact as well as numerous changes made to the Slovak Constitution in matters
of powers of appointment of the president of Slovak Republic, including several decisions of the Constitutional Court, there
still exists a discussion about the correct apprehension of constitutional expression of the responsibility the President in
exercising his powers of appointment. In my contribution I will be concerned with selected litigious issues relating
constitutional powers of the President of the Slovak Republic.
Key words: president, government, constitution, decision-making powers, creations, right, obligation, constitutional court,
decision, responsibility, the head of state, cooperation, coordination
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PREZIDENT SLOVESKEJ REPUBLIKY A JEHO POSTAVENIE V EXEKUTÍVE
Historická skúsenosť ukazuje, že ak vezmeme do úvahy ústavný vývoj inštitúcie prezidenta od vzniku prvej
Československej republiky, potom funkcia prezidenta republiky je do istej miery predovšetkým záležitosťou reprezentácie
štátu. Ani táto, ústavne slabšia výbava prezidentských kompetencií v parlamentnej demokracii nebráni tomu, aby
prezident bol hybnou silou štátnej a národnej jednoty, vnútorného súladu, predstaviteľom demokratických hodnôt
v ústavnej praxi a to bez zreteľa na aktuálnu politickú situáciu a stranícke súťaženie.1
Význam hlavy štátu v parlamentných demokraciách sa , ako to ukazujú niektoré poznatky zvýšil a to po vstupe nových
krajín do Európskej únie. Zdôrazňuje sa pozícia prezidenta, ako strážcu suverenity štátu, správneho chápania ústavy
národného štátu a napokon ako najvyššieho predstaviteľa členského štátu voči únijným inštitúciám.2
Výkonná moc je v Ústave Slovenskej republiky upravená v dvoch oddieloch. V prvom oddiele je upravené
postavenie prezidenta Slovenskej republiky, v druhom oddiele je upravené postavenie vlády Slovenskej republiky.
Prezident je charakterizovaný Ústavou SR ako hlava Slovenskej republiky, vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci.
Postavenie hlavy štátu je predmetom úvah a sporov už od antického Grécka, čo súvisí aj s problematikou deľby moci.
Celá problematika v širšom kontexte nadväzuje na právnu kultúru, dobovú realitu, politické pomery a historické tradície.
Novodobý pohľad na podstatu a úlohy prezidenta pokladá v 17. a 18. storočí konštitucionalizumus i osvietenstvo a
začiatkom 20. storočia je možné panovníka charakterizovať ako osobu vládnucu prostredníctvom svojich ministrov. 3
Ústavná úprava postavenia prezidenta Slovenskej republiky je obsiahnutá v prvom oddiele šiestej hlavy s názvom
výkonná moc. Niektorí členovia odbornej verejnosti zastávajú názor, že z hľadiska právnej čistoty by bolo vhodnejšie
upraviť postavenie prezidenta SR v samostatnej hlave Ústavy Slovenskej republiky.4
Postavenie prezidenta SR v ústavnom systéme je determinované formou vlády a princípmi deľby moci. O Slovensku
hovoríme ako o republike s parlamentnou formou vlády, pre ktorú je typické „slabé“ postavenie hlavy štátu a potreba
kontrasignácie jeho aktov vládou alebo zodpovedným členom vlády.
V zmysle čl. 101 Ústavy Slovenskej republiky je hlavou Slovenskej republiky prezident, ktorý ju reprezentuje
navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Obdobne ako pri poslaneckom
ŠIN, Z.: Ústavněprávny vztah prezidenta republiky a vlády. Právni rádce, 1994/4.
Čarnogurský,J. – Mazák,J.: Prezident republiky ako stabilizujúci činiteľ – ústavné záruky proti „ pádu štátnej moci na zem“ (úvaha de
lege ferenda). Justičná revue, 57, 2005,č.11, str. 1433 – 1439.
3 CIBULKA,Ľ.: Hlava štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Ústavnosť a politika, 2, 2000, č. 3, str. 31-33.
4 OROZS,L. - ŠIMUNIČOVÁ, K.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky, Bratislava, Veda, 1998, str. 59.
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mandáte Ústava SR zakotvuje, že prezident SR vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je
viazaný príkazmi. Z tejto ústavnej dikcie postavenia hlavy štátu badáme deklaráciu politickej a ústavnoprávnej
nezodpovednosti prezidenta SR za výkon svojej funkcie. Napriek tejto skutočnosti ako aj mnohým zmenám Ústavy
Slovenskej republiky vo veciach kreačnej právomoci prezidenta Slovenskej republiky vrátane niekoľkým rozhodnutiam
Ústavného súdu Slovenskej republiky existuje dodnes diskusia o správnom chápaní ústavného vyjadrenia práv
a povinností prezidenta pri výkone jeho kreačných právomocí.
Hlava štátu je v Slovenskej republike chápaná jednak ako arbiter v sporoch medzi zákonodarnou mocou
a výkonnou mocou a ako osoba reprezentujúca Slovenskú republiku, badáme však prevalenciu v oblasti reprezentácie
štátu nad priamou ingerenciou v rozhodovacích politických procesoch.5
V právnej teórii sú známe aj iné koncepcie zaradenia prezidenta v parlamentnej demokracii ako do moci výkonnej.
Peter Kresák vyberá hlavu štátu z tradičného radenia do moci výkonnej a označuje ju pod vplyvom Bagehota a Redsloba
za moc „neutrálnu“, ktorá nemá byť chápaná ako moc výkonná, ale zvláštna mocenská zložka riešiaca prípadné konflikty
medzi mocou výkonnou – vládou a mocou zákonodarnou – parlamentom. Spomínaná koncepcia Petra Kresáka sa
dovoláva neutrálneho postavenia hlavy štátu a v polohe politickej.6
Ďalšie argumenty „za to“ že zaradenie prezidenta republiky do moci výkonnej sú dôvodom aby jeho akty boli
považované za akty moci výkonnej, postrádajú právnu relevanciu a to na základe porovnania prakticky rovnakého
postavenia prezidenta podľa ústavnej listiny z roku 1920, kde bol upravený v samostatnej hlave ústavy.7
Dualizmus výkonnej moci sa riadi zásadou, podľa ktorej vláda Slovenskej republiky môže v exekutíve vykonávať
všetko, čo má pôvod vo výkonnej moci, napriek tomu prezident Slovenskej republiky môže vykonávať exekutívu len
v rozsahu, ktorý je explicitne danú v ústave, ústavných zákonoch, zákonoch.8
V zmysle rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky spis. Zn. I. ÚS 7/96 je vzťah prezidenta Slovenskej
republiky a a vlády Slovenskej republiky nutné chápať ako vzťah založený na zásade spolupráce. I. ÚS 7/96 : „Ústavná
zásada spolupráce (spolupôsobenia) oboch zložiek výkonnej moci je podmienená skutočnosťou, že výkon ich ústavných
právomocí ( v prípadoch určených ústavou ) nie je možný bez vzájomnej spolupráce vlády Slovenskej republiky resp. jej
člena a prezidenta Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky predpokladá spolupôsobenie oboch zložiek
výkonnej moci v dvoch skupinách prípadov, a to:
a) Pri kreovaní vlády Slovenskej republiky
b) Pri výkone funkcií ( ústavných právomocí ) už kreovanej vlády a zvoleného prezidenta Slovenskej republiky“.
Ústava Slovenskej republiky používa na označenie konkrétnych právomocí prezidenta Slovenskej republiky rôzne
typy formulácií. Od prijatia samotnej Ústavy Slovenskej republiky sa vedú v odborných kruhoch diskusie o interpretácii
a aplikácii jednotlivých článkov Ústavy Slovenskej republiky, konkrétne interpretácii a aplikácii príslušných ustanovení
Ústavy Slovenskej republiky upravujúcich právomoci prezidenta Slovenskej republiky.
Jednotlivé právomoci prezidenta sú v Ústave Slovenskej republiky formulované trojakým spôsobom. Prvý spôsob
stanovenia právomocí dáva prezidentovi „možnosť urobiť“. Patrí sem možnosť rozpustenia Národnej rady Slovenskej
republiky i odvolania sudcu Ústavného súdu. V druhom prípade je prezident „povinný“ vypočuť stanovisko predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky. V poslednom prípade je právomoc formulovaná ako „urobí“( napríklad prepožičiava
vyznamenania), „odvolá člena vlády“ či „prepožičiava vyznamenania“. Ústava Slovenskej republiky stanovuje univerzálne
aplikačné pravidlo na výklad právnych noriem v čl. 2 ods. 2 : „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej
medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Práva a povinnosti prezidenta nemožno navzájom od seba
oddeliť, lebo by vznikli pochybné povinnosti. Ústavné postavenie hlavy štátu je jednoznačné len v tom prípade, keď mu
ústava výslovne priznáva oprávnenie, alebo ukladá povinnosť.9 V Iných prípadoch ústavné postavenie prezidenta treba
dotvoriť buď interpretáciou právnych noriem uvedených v texte Ústavy Slovenskej republiky kompetentnými orgánmi na
interpretáciu ústavy alebo zmenou znenia jednotlivých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky. Kompetencie prezidenta
sa dajú určiť prostredníctvom interpretácie práva. Niektoré môže uplatniť na návrh ústavného orgánu a iné na základe
vlastnej úvahy bez návrhu iného ústavného subjektu. Niektoré kompetencie majú konštitutívne a iné deklaratórne účinky.
Ústavné normy pritom ustanovujú povinnosť, inokedy oprávnenia prezidenta.
Právomoci prezidenta je možné rozdeliť do viacerých oblastí, a to (1.)vo vzťahu k zahraničiu a v ozbrojených silách, (2.)vo
vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky, (3.)vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky, (4.)ostatná činnosť prezidenta.

Posluch, M., Cibulka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, 2. Vydanie, Heuréka, Šamorín, 2006, str. 29.
KRESÁK, P.: Forma vlády v Slovenskej republike, in Zborník: Aktuálni problémy parlamentarismu, Masarikova univerzita Brno 1996.
7 PAVLÍČEK, V.: Prerogativy nebo správni akty prezidenta republiky, sborník Postavení prezidenta v ústavním systému ČR, Masarykova
univerzita, Medzinárodní politologický ústav Brno 2008, s. 134.
8 Dielo cit. v poznámke 2 str. 1435.
9 I. ÚS 39/93. Uznesenie o výklade k čl. 116 ods. 4 Ústavy SR z 2. júna 1993, s.1-2.
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(NE)JASNÉ ÚSTAVNÉ ZAKOTVENIE – VYJADRENIE KREAČNEJ PRÁVOMOCI PREZIDENTA
Interpretačné a aplikačné nejasnosti a problémy spojené s Ústavou Slovenskej republiky, konkrétne s ústavným
vyjadrením kreačnej právomoci prezidenta Slovenskej republiky sa prejavili už pri samotnom zrode samostatnej republiky
a pretrvávajú dodnes. Ich príčinu môžeme vidieť nielen vo vyššej miere všeobecnosti a abstraktnosti ústavných noriem ale
aj skutočnosťou, že Ústava Slovenskej republiky bola ústavou nového moderného štátu po rozpade bývalého východného
bloku a môžeme do istej miery tvrdiť, že jednotlivé interpretačné a aplikačné problémy boli aj úzko spojené s procesom
hľadania si miesta jednotlivých ústavných orgánov v mladom ústavnom systéme Slovenskej republiky.
Podľa Knappa v záujme zachovania súdržnosti a jednotnosti ústavných textov by malo platiť, že s jedným
pojmom či termínom sa má spájať stále jeden a ten istý význam, či dôsledok a to v každom jednotlivom ústavou
prezumovanom prípade. Ide o vyjadrenie všeobecnej požiadavky na jednoznačnosť právneho jazyka, t.z. pre každý
designát je vždy potrebné použiť ten istý designátor, aby každý použitý výraz mal vždy ten istý designát.10
Ku kreačnej právomoci prezidenta a jej ústavnému vyjadreniu je potrebné uviesť, že predmetom skúmania môže
byť skutočnosť či :
a) ide právomoc, ktorú prezident môže vykonávať na základe vlastnej iniciatívy, alebo či je jej výkon viazaný na
návrh iného ústavného orgánu
b) ide o právomoc prezidenta s konštitutívnym účinkom alebo s deklaratórnym účinkom.
Vychádzajúc z vnútorného usporiadania výkonnej moci v šiestej hlave Ústavy Slovenskej republiky v texte
platnom v roku 1993, môžeme konštatovať, že hoci vláda bola najvyšším orgánom výkonnej moci (čl 108), ústavné
postavenie prezidenta bolo v skutočnosti dominantné voči ústavnému postaveniu vlády. Z vyššie uvedeného prislúchalo
prezidentovi predsedať schôdzam vlády, absentoval inštitút kontrasignácie, okrem toho dominantné postavenie prezidenta
Slovenskej republiky sa dá vyvodiť aj z ústavnej úpravy vzniku a zániku členstva vo vláde - bez prejavu vôle prezidenta
nedôjde k vzniku ani zániku členstva vo vláde (čl.111). Z tohto postavenia vyplynula dominancia prezidenta vo vzťahu
k vláde, aj keď išlo skôr o dominanciu relatívnu nie absolútnu, pretože prezident mohol predsedu a ďalších členov vlády
vymenovať aj odvolať, alebo vymenovať a odvolať jej jednotlivých členov len po splnení podmienok určených v Ústave
Slovenskej republiky(čl115 až117). Môžeme konštatovať, že ústavná existencia vlády Slovenskej republiky je teda závislá
od ústavných orgánov, ktorými sú prezident (menuje ju) a Národná rada Slovenskej republiky (vyslovenie dôvery). Vo
vzťahu k predsedovi vlády Ústava Slovenskej republiky upravila právomoc prezidenta vymenovať a odvolať predsedu
vlády (110 ods.1 ), Okrem toho mu priznala dominantné postavenie voči predsedovi vlády po prijatí demisie podanej
členom vlády alebo po odvolaní člena vlády, pretože prezident ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať rezort členov
vlády, ktorého demisiu prijal (116 ods.1). Pre tento prejav vôle prezidenta Ústava Slovenskej republiky nevyžaduje návrh
ani súhlas predsedu vlády. Naopak predsedovi vlády Ústava Slovenskej nepriznala právomoci vo vzťahu k prezidentovi.11
V Slovenskej republike vznikol prvý spor medzi prezidentom Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky
už v roku 1993 v otázke menovania a odvolávania členov vlády Slovenskej republiky. Sporné vo výklade boli nasledovné
články Ústavy Slovenskej republiky:
Čl.111 : „ Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva ďalších členov vlády a poveruje
ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný do Národnej rady
Slovenskej republiky.“
Čl. 116 ods. 4 v spojení s čl. 102 písm. f : „Návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi Slovenskej republiky
aj predseda vlády...prezident vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády vlády Slovenskej republiky
poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu...
Predmetom tohto sporu bola skutočnosť, že predseda vlády vykladal vyššie definované články Ústavy Slovenskej
republiky – odvolanie člena vlády Slovenskej republiky na základe návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky
adresovaného prezidentovi Slovenskej republiky ako povinnosť prezidenta takémuto návrhu vyhovieť a príslušného člena
vlády odvolať. Prezident Slovenskej republiky nezastával tento interpretačný názor. V tomto spore sa stalo sporným
použitie slov „vymenúva“ a „odvoláva“. Ústavný súd sa zaoberal touto otázkou. Účelom konania pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky je podať vyklad ústavy, ktorý do budúcnosti odstráni spor medzi orgánmi verejnej moci o tom, ako
vykladať a používať ich ústavné kompetencie alebo právomoci v konkrétnej veci.
Ústavný súd Slovenskej republiky v tejto veci prijal nasledovné rozhodnutie : I. ÚS 39/93 :
„Ústava Slovenskej republiky upravuje menovanie a odvolávanie predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky
v prípadoch po 1. Keď sa vytvára nová vláda, 2. Pred uplynutím funkčného obdobia, keď ide o predčasné odvolanie vlády,
prípadne jej člena. Prvý prípad upravuje Ústava Slovenskej republiky v článku 102 písm. f), v článku 110 a článku 111.
Druhý prípad upravuje Ústava Slovenskej republiky v článku 102 písm. f), v článku 115 a v článku 116.

Knapp, V.:Teorie práva, 1. Vydaní, Praha, C.H.Beck, 1995, str. 125.
Balog, B., Trellová, L.:Kreačná právomoc Prezidenta Slovenskej republiky – právo alebo povinnosť? (interpretačné a aplikačné
problémy ústavného vyjadrenia ), Právnik 8/2010, str. 804.
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Článok 116 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky upravuje oprávnenie predsedu vlády Slovenskej republiky podať právne
významný návrh na odvolanie člena vlády Slovenskej republiky. Podaním návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky na
odvolanie člena vlády Slovenskej republiky vzniká prezidentovi Slovenskej republiky právna povinnosť návrhom sa
zaoberať. Prezident po posúdení okolností prípadu musí rozhodnúť, či návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky
vyhovie a člena vlády odvolá, alebo či návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky nevyhovie a člena vlády neodvolá.
Článok 116 ods. 4 Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky neukladá povinnosť odvolať člena vlády, ak to
predseda vlády navrhne“.
Z predmetného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že prezident Slovenskej republiky si
splní svoju zákonnú povinnosť v okamihu, keď sa pri zaoberaní návrhom predsedom vlády Slovenskej republiky rozhodne,
či návrhu predsedu vlády vyhovie a odvolá člena vlády alebo či návrhu predsedu vlády nevyhovie a člena vlády neodvolá.
V zmysle uvedeného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, v záujme odstránenia interpretačných
a aplikačných problémov vyššie definovaných článkov Ústavy Slovenskej republiky došlo ústavným zákonom č. 9/1999
Z.z. k odstráneniu slov tvoriacich interpretačný a aplikačný problém. V článku 111 Ústavy Slovenskej republiky boli slová
„vymenúva“ a „odvoláva“ nahradené slovami „vymenuje“ a „odvolá“. Zmena článku 111 Ústavy Slovenskej republiky
spočívajúca v nahradení vyššie definovaných slov nie je jednoznačná a možné interpretačné a aplikačné problémy úplne
nevylučuje.
Podľa prof. Cibulku vyplýva povinnosť prezidenta Slovenskej republiky člena vlády na návrh predsedu vlády
odvolať z príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky. Rovnaký názor zastáva aj prof. Svák. S rozdielnym
názorom sa stretáme u JUDr. Drgonca, podľa ktorého „ Ústava Slovenskej republiky neurčuje viazanosť prezidenta
Slovenskej republiky návrhom predsedu vlády Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky môže odmietnuť
vymenovať navrhnutého kandidáta, ale nemôže vymenovať za člena vlády Slovenskej republiky osobu, ktorú nenavrhol
predseda vlády Slovenskej republiky“. 12
Z vyššie uvedeného vyplýva, že odpoveď na otázku existencie samotnej povinnosti prezidenta Slovenskej
republiky prijať návrh predsedu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie člena vlády naďalej zostáva nejednoznačná.
Dôvodom je skutočnosť, že v texte Ústavy Slovenskej republiky sa spomína len nutnosť existencie takéhoto návrhu, nič
o povinnosti prezidenta Slovenskej republiky akceptovať ho13.
V zmysle čl.102 ods.1písm. h) Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva
vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon;
vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov.
Toto ustanovenie sa stalo predmetom výkladu Ústavného súdu SR v roku 2009, teda znení, ktoré je výsledkom novely
č.90/2001 Z.z. V čl.102 ods. 1. písm. h) Ústava Slovenskej republiky upravuje kreačnú právomoc prezidenta niekoľkými
spôsobmi:
1. Vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov
v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon- v prvom prípade je právomoc prezidenta závislá od prijatia zákonnej
úpravy Národnou radou Slovenskej republiky, to znamená, že zákonodarný orgán zákonom určí, ktorého
vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, vyššieho štátneho funkcionára alebo ďalšieho funkcionára bude
vymenúvať a odvolávať prezident Slovenskej republiky. Ide o blanketovú právnu normu a nemožno ju teda
realizovať samostatne, ale len spolu s inými normami alebo normou, na ktorú sa odvoláva. Jej blanketová
charakter je daný tým, že Ústava Slovenskej republiky v tomto ustanovení len predvída právomoc prezidenta,
nevymedzuje však, v prípade ktorých štátnych funkcionárov sa uvedená právomoc uplatní.
Pojmy: vedúci ústredného orgánu, vyšší štátny funkcionár a ďalší funkcionár“ sú zo samotného ustanovenia Ústavy
Slovenskej republiky definované len materiálne, to znamená, že zákon nemôže ustanoviť menovaciu právomoc prezidenta
Slovenskej republiky vo vzťahu k takej funkcii, ktorú by nebolo možné podradiť ani pod jeden z uvedených pojmov.
Kreačná právomoc prezidenta sa podľa č. 102 ods.1 písm. h) Ústavy SR v časti ustanovenia pred bodkočiarkou vzťahuje
na osoby, ktoré:
sú spravidla na čele ústredného orgánu štátnej správy,
z titulu svojho postavenia zabezpečujú zachovávanie ústavy, ústavných zákonov a zákonov a ich
ochranu,
presadzujú a chránia prioritné záujmy štátu i občanov doma i v zahraničí, do svojej funkcie sú
ustanovované na základe ústavy alebo zákona,
2. Vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva a vysokoškolských profesorov.
3. Vymenúva a povyšuje generálov.14
Ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky ako vyjadrenie kreačných právomocí prezidenta
Slovenskej republiky používa nejasnú formuláciu „vymenúva“ a „odvoláva“. Interpretačný a aplikačný problém tohto
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky – komentár, 2. Vydanie, Heuréka, Šamorín, 2007, strana 825.
Dielo cit. v poznámke 10.
14 Dielo cit. v pozn.č. 10 str. 806.
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ustanovenia nastal v poslednom období a to konkrétne v roku 2006, kedy prezident Slovenskej republiky odmietol
vymenovať vládou navrhnutého kandidáta do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska z dôvodu nesplnenia
zákonom kladených požiadaviek.
Skutkový stav predmetného sporu o výklad článku čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky : 16.
marca 2006 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh vlády na vymenovanie navrhnutého kandidáta na
viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Následne na to bolo prezidentovi doručené Uznesenie národnej rady
Slovenskej republiky č.2176 zo 16.marca 2006 k návrhu vlády na vymenovanie viceguvernéra vrátane životopisu
navrhnutého kandidáta, ktorý bol zo strany Národnej rady Slovenskej republiky považovaný za dostatočný doklad
o splnení zákonných požiadaviek člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Vedúci kancelárie prezidenta listom
z 15.mája 2006 požiadal vládu Slovenskej republiky o predloženie dokumentov, ktorými sa preukáže päť rokov praxe
navrhnutého kandidáta v riadiacej funkcii v menovanej oblasti alebo v oblasti finančníctva ako súčasti jeho náležitých
odborných vedomostí a skúseností v menovanej oblasti alebo oblasti finančníctva. Prezident 6. júna 2006 odmietol
vymenovať vládou navrhnutého kandidáta do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska argumentujúc nesplnením
zákonných požiadaviek na výkon tejto funkcie.
V tomto spore bola vláda Slovenskej republiky názoru, že prezident Slovenskej republiky má povinnosť
vymenovať vládou navrhnutého kandidáta, schválenou Národnou radou Slovenskej republiky. Spornou otázkou bola
skutočnosť, či prezident Slovenskej republiky má právo posudzovať obsah predloženého návrhu.
Touto otázkou sa zaoberal aj Ústavný súd Slovenskej republiky, pričom spor pramenil z interpretácie slova „vymenúva“.
Ústavný súd Slovenskej republiky podal vo svojom rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 14/06 vo vzťahu k funkcii
viceguvernéra Národnej banky Slovenskej republiky tento výklad ustanovenia čl. 102 písm. h) Ústavy Slovenskej
republiky: „ Prezident SR posudzuje pri výkone svojej právomoci podľa čl. 102 ods.1 písm. h) vety pred bodkočiarkou
Ústavy Slovenskej republiky, či kandidát na funkciu viceguvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, ktorého navrhla
vláda a s ktorým vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. O Národnej
banke Slovenska v znení neskorších predpisov, spĺňa predpoklady na vymenovanie do tejto funkcie podľa §7 ods. 4
uvedeného zákona. V prípade, ak dôjde k záveru, že tieto predpoklady navrhnutý kandidát nespĺňa, návrhu vlády
Slovenskej republiky nevyhovie.“
V prípade, že Národná rada Slovenskej republiky dospeje k záveru, že kandidát na funkciu viceguvernéra
Národnej banky Slovenska spĺňa zákonné kritériá, je oprávnená vysloviť s uvedeným kandidátom súhlas alebo nesúhlas.
Otázku splnenia predpokladov a podmienok stanovených zákonom na výkon tejto funkcie má posúdiť ako predbežnú
otázku obsahu §7 ods.4 zákona č. 566/1992 Zb. pred samotným hlasovaním o vyslovení súhlasu s kandidátom.
Záväznosť jej posúdenia sa tak vzťahuje len na Národnú radu Slovenskej republiky a nezaväzuje prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý je oprávnený sám posúdiť splnenie podmienok §7 ods. 4 zákona č. 566/1992 Zb. V prípade, že dôjde
k záveru, že tieto podmienky nie sú splnené, tak návrhu vlády Slovenskej republiky nevyhovie.
Oprávnenie posúdiť splnenie zákonných podmienok pritom nemožno stotožňovať so svojvôľou a zamieňať si ho
s politickým posúdením kandidatúry. Tak ako prezident Slovenskej republiky aj Národná rada Slovenskej republiky musí
pri posudzovaní, či navrhnutý kandidát spĺňa požiadavky podľa §7 ods. 4 zákona č. 5566/1992 Zb., rešpektovať
doktrinálne prípustné interpretačné postupy, svoj záver musí odôvodniť a musí rešpektovať prípadný záväzný výklad
ústavného súdu alebo súdov, ktorý by bol relevantný na posúdenie príslušnej otázky.
Napriek tomu Ústavný súd Slovenskej republiky sa vo výroku svojho rozhodnutia nevyslovil k viazanosti
prezidenta návrhom na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, z jeho rozhodnutia je zjavné, že nechápe
právomoc prezidenta podľa č. 102 ods. 1 písm h) Ústavy SR (iba) notoriálnu právomoc. Rovnako ako v roku 1993, ani
v roku 2009 slovu vymenúva nepriznal také chápania, z ktorého by vyplývala menovacia povinnosť prezidenta vo vzťahu
k predloženému návrhu, resp. jeho viazanosť ním.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že Ústavný súd Slovenskej republiky konštantne spája so
slovom „vymenúva“ také postavenie prezidenta Slovenskej republiky pri výkone jeho kreačnej právomoci, na základe
ktorého vzniká prezidentovi povinnosť sa predloženým návrhom zaoberať, a to v zmysle jeho práva na autonómne
vyhodnotenie splnenie podmienok pre výkon obsadzovanej funkcie a následne jeho právo, ale nie povinnosť
predloženému návrhu vyhovieť.15
Problematická interpretácia a aplikácia ustanovenia čl.102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky sa
prejavuje aj oblasti menovania a odvolávania rektorov vysokých škôl a vymenúvania vysokoškolských profesorov. Aj
v tejto časti ústavného ustanovenia čl. čl.102 ods. 1 písm. h) evidujeme použitie nejasne formulovaných slov ústavodárcu
„vymenúva“ a „odvoláva“.
V oboch prípadoch ide o otázku, či prezident Slovenskej republiky má z hľadiska svojej právomoci len notifikačnú
úlohu, alebo či je oprávnený skúmať obsah splnenia zákonných podmienok kladených na kandidátov na základe
príslušných právnych predpisov upravujúcich ich kreáciu.
15

Dielo cit. v pozn.č.10 str. 809.
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Podľa zák.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov prezident Slovenskej republiky
vymenúva a odvoláva rektora ako štatutára vysokej školy. Návrh na vymenovanie rektora vysokej školy predkladá
prezidentovi minister školstva na návrh akademického senátu. Predmetom odborných diskusií je či táto právomoc
prezidenta Slovenskej republiky je chápaná ako povinnosť alebo ako právo prezidenta. Podľa prevažujúceho názorového
prúdu odbornej verejnosti sa prikláňam k stanovisku, že sa jedná skôr o povinnosť prezidenta Slovenskej republiky
vymenovať rektora. Vychádzam aj zo skutočnosti, že odborné kvality ako aj akademické predpoklady uchádzača o túto
funkciu prináleží posudzovať akademickej obci, ktorá za toto rozhodnutie de facto preberá zodpovednosť, t.z. že
navrhovaný uchádzač spĺňa všetky zákonom kladené požiadavky. Ústavná formulácia čl.102 ods. 1 písm. h) formuluje
obdobne ako u rektorov vysokých škôl aj menovanie profesorov vysokých škôl, t.z. nejasne stanovuje právomoc
prezidenta „vymenúvať“ vysokoškolských profesorov. Ako som vyššie opísal návrh na vymenovanie vysokoškolských
profesorov predkladá ministrovi školstva rektor vysokej školy po predchádzajúcom súhlase verejnej vedeckej rady fakulty
vysokej školy. Rovnako môžeme vyvodiť záver, že hlava štátu de facto nemá priestor na preskúmavanie návrhu na
vymenovanie vysokoškolských profesorov, pretože všetky odborné a kvalifikačné predpoklady boli riadne a zákonne
posúdené akademickými orgánmi vysokej školy.
Kreačný vzťah prezidenta Slovenskej republiky k súdnej moci je vyjadrená v ústavnom ustanovení čl 102 ods. 1
písm. t): Prezident vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov.
Vo vzťahu k vymenúvaniu sudcov platí, že ide o právomoc prezidenta Slovenskej republiky, viazanú na konanie
iného ústavného orgánu – Súdnej rady Slovenskej republiky. V prípade predloženia návrhu na vymenovanie sudcu
Súdnou radou Slovenskej republiky v zmysle §7 zák.č. 358/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších
predpisov platí, že tento ústavný orgán podá návrh na vymenovanie sudcu prezidentovi Slovenskej republiky len ak ide
o osobu, ktorá spĺňa zákonné požiadavky a predpoklady kladené v zmysle zák. 385/2000 Z.z. Následne právomoc
prezidenta vymenúvať a odvolávať sudcov môžeme chápať ako notifikačnú povinnosť prezidenta, nie ako právo
prezidenta.16
3

ZÁVER
Kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky nie je možné z ústavného textu jednoznačne definovať či ide
o povinnosť alebo právo prezidenta. Ústavný text vo vzťahu ku kreovaniu vlády a postaveniu prezidenta nejednoznačný
a nekonzistentný. Použitie slov vymenúva a vymenuje nie je v podstate ani v jednom prípade možné úplne
nespochybniteľne stotožniť ani s právom ani s povinnosťou prezidenta. Interpretačný a aplikačný problém by bolo možné
riešiť nasledovne :
a) zmenou Ústavy Slovenskej republiky zjednotiac dikciu ústavných ustanovení
b) výkladom Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorý by odstránil nejednoznačnosť použitia slov
s nejednoznačným obsahom.
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PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV
SO ZODPOVEDNOSŤOU ZA RODINU VO SVETLE JUDIKATÚRY
SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
Jana Kakaščíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou niektorých rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú nástrojov
a inštitútov harmonizácie rodinného a pracovného života zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Primárne sa
zameriava na opatrenia smerujúce k úprave rodičovskej dovolenky a k zachovaniu nárokov zamestnancov rodičov, na
ktoré by mali nárok, ak by na rodičovskú dovolenku nenastúpili. Vzhľadom na všeobecnú záväznosť rozhodnutí Súdneho
dvora Európskej únie, majú tieto rozhodnutia význam aj pre samotného občana Slovenskej republiky ako členského štátu
Európskej únie a to z hľadiska uplatňovania jeho subjektívnych práv.
Kľúčové slová: judikatúra, Súdny dvor Európskej únie, zamestnanci so zodpovednosťou za rodinu, rodičovská
dovolenka, prestávky na dojčenie
Abstract: The article deals with analysis on some decisions of Court of Justice of the European Union, concerning the
instruments and institutions harmonize work and family life of employees with family responsibilities. It is primarily focused
on measures to regulate parental leave and entitlements of employees – parents after the end of their period of parental
leave. Given the general binding force of decisions of the Court of the Court of the European Union, these decisions are
also important for individual citizens of the Slovak Republic as a member state of European Union in terms of asserting
their individual rights.
Key words: jurisprudence, Court of Justice of the European Union, employees with family responsibilities, parental leave,
nursing breaks
1

ÚVOD
Osobitné práva pre zamestnané ženy a zamestnaných mužov, ktorí sa pri výkone závislej práce starajú o malé
deti a ďalších rodinných príslušníkov, priamo zakotvujú viaceré významné medzinárodné a európske dokumenty, ktorými
je Slovenská republika viazaná.1 Ich pôsobnosť ako prameňov práva v našom právnom poriadku je stanovená v čl. 7 ods.
2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky v zmysle ktorých právne záväzné akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi
Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na
ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických
osôb alebo právnických osôb, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú tiež prednosť
pred zákonmi.
Oblasť aplikácie práva v slovenskom právnom poriadku zaznamenala rozsiahle zmeny nielen v dôsledku
prevzatia veľkého množstva právnych noriem práva Európskej únie, ale osobitne vyvstala otázka záväznosti a aplikácie
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len Súdny dvor). Judikáty v zmysle platných právnych noriem Slovenskej
republiky nemožno považovať za pramene práva. V tomto smere má však rozhodovacia činnosť Súdneho dvora
podstatne odlišné postavenie. Právny systém Slovenskej republiky je zasadený do určitých vzťahov daných členstvom
v Európskej únie, z ktorého nám vyplýva povinnosť jednotnej aplikácie a interpretácie úniového práva.2 Na základe čl. 19
Lisabonskej zmluvy3 práve Súdny dvor zabezpečuje držiavanie práva pri výklade a vykonávaní, resp. používaní tejto
zmluvy, ale odvodzuje z nej aj nové pravidlá prostredníctvom výkladu existujúcich prameňov práva a v rámci svojej
konkrétnej rozhodovacej činnosti. „Prostredníctvom judikatúry Súdneho dvora, tak nevyhnutne dochádza k skrytej
normotvorbe navonok prezentovanej ako výklad prameňov práva a vypĺňanie medzier v práve. Úloha Súdneho dvora ako
neformálneho normotvorcu je všeobecne akceptovaná, a to aj napriek tomu, že tento súdny orgán nebol v zmysle článku
220 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (pozn. autorky: teraz čl. 19 konsolidovaného znenia Zmluvy o Európskej
únií) splnomocnený na tvorbu, prípadne „odkrývanie“ nových pravidiel komunitárneho práva.“4 Na základe uvedeného je aj
v slovenskom právnom poriadku bez akýchkoľvek výhrad rešpektovaná všeobecná záväznosť rozhodnutí Súdneho dvora
napriek tomu, že ich precedentná povaha nie je striktne formulovaná v žiadnom zakladajúcom dokumente Európskej únie,
1 Napr. Dohovor MOP č. 156 z r. 1981 o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami
pracovníčkami, Európska sociálna charta- revidovaná (čl. 27), početné smernice, uvedené v texte.
2 C- 106/77 Simmenthal.
3 Čl. 19 Konsolidovaného znenia Zmluvy o Európskej únií, ktorý nahrádza čl. 220 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Úradný
vestník Európskej únie 2008/C 115/01.
4 KĽUČKA, MAZÁK, J. a kol.: Základy európskeho práva, s. 132.
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a napriek tomu, že kontinentálna právna kultúra, ktorej sme súčasťou, neuznáva súdne precedensy ako pramene práva.
„Všetky rozhodnutia Súdneho dvora sú v právnych poriadkoch členských štátov všeobecne záväzné. Nerešpektovanie
ustálenej judikatúry Súdneho dvora v aplikácií úniového práva súdom členského štátu má za následok vznik jeho
zodpovednosti za porušenie úniového práva a tomu zodpovedajúce sankcie.“5
Súdny dvor je súdom všeobecným v pravom zmysle slova. V rámci svoje rozhodovacej činnosti sa zaoberá
skutočne otázkami z rôznych oblastí nevynímajúc problematiku sociálnej politiky. Obsah pojmu sociálna politika je
v kontexte práva Európskej únie determinovaný prijatými dokumentmi. Zmluva o fungovaní Európskej únie a ani žiadna
iná zmluva neoddeľuje obsah pojmov pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia. Je používané súhrnné označenie
sociálna politika, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj pracovné právo. Najviac rozsudkov Súdneho dvora sa týka kľúčovej
oblasti pracovného práva, ktorou je uplatňovanie zásady zákazu diskriminácie v zamestnaní a povolaní. Ochrana rodiny
a osobitnej pracovnej kategórie zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu sa na platforme judikatúry Súdneho dvora
sústreďuje na opatrenia smerujúce k úprave materskej a rodičovskej dovolenky, k zachovaniu nárokov zamestnancov –
rodičov, na ktoré by mali nárok, ak by na materskú či rodičovskú dovolenku nenastúpili a vo veľkej miere na ochranu
tehotných žien v súvislosti so zákazom skončenia pracovného pomeru s nimi. Judikatúre Súdneho dvora tak nie je
neznámy ani cieľ zosúlaďovania pracovných podmienok s rodinnými povinnosťami.
Právne predpisy práva Európskej únie ani judikatúra Súdneho dvora nevymedzujú samotný pojem zamestnanci
so zodpovednosťou za rodinu, používaný aj v obsahovo rovnocennej alternatívnej podobe zamestnanci s rodinnými
povinnosťami. Je rešpektované jeho vymedzenie v medzinárodnom práve. Jednotiaci pojem zamestnancov resp.
pracovníkov so zodpovednosťou za rodinu, kvôli ich bližšej identifikácii z hľadiska osobného rozsahu im priznaných práv,
zavádza dohovor Medzinárodnej organizácie č. 156 z roku 1981 o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní
s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami6 (ďalej len dohovor). Tento pojem bol prevzatý aj do znenia Európskej
sociálnej charty – revidovanej z roku 1996 (ďalej len revidovaná charta).7 Keďže Slovenská republika tento dohovor aj
revidovanú chartu ratifikovala, stal sa pojem „pracovníci so zodpovednosťou za rodinu súčasťou slovenského právneho
poriadku i napriek tomu, že dosiaľ žiadny vnútroštátny právny predpis takto označený pojem nepoužíva a ani nepodáva
jeho definíciu.“8 Dohovor rozlišuje v článku 1 dve skupiny zamestnancov resp. pracovníkov so zodpovednosťou za rodinu.
Prvú predstavujú zamestnanci so zodpovednosťou resp. povinnosťami voči nezaopatreným deťom, a druhú zamestnanci
so zodpovednosťou vo vzťahu k iným členom najbližšej rodiny, ktorí zjavne potrebujú starostlivosť alebo podporu.
Spoločným, jednotiacim menovateľom oboch skupín týchto zamestnancov je skutočnosť, že ich zodpovednosť im
obmedzuje možnosti prípravy, prístupu, účasti alebo postupu ich ekonomickej činnosti, a teda sa môže nepriaznivo
odraziť na ich zapojení do pracovnej činnosti alebo vyvolať rozpor medzi pracovnou činnosťou a povinnosťami k rodine.
Revidovaná charta v článku 27 definuje pracovníkov s rodinnými zodpovednosťami totožne ako dohovor. Zodpovednosť
za rodinu v tom najširšom slova zmysle, okrem zamestnancov s rodičovskými povinnosťami a zamestnancov starajúcich
sa o iných členov najbližšej rodiny, je v mierne modifikovanej podobe daná i u tehotných zamestnankýň. Tie preberajú
zodpovednosť za zdravý vývoj ešte nenarodeného dieťa, zodpovednosť za svoju budúcu rodinu.
2

RODIČOVSKÁ DOVOLENKA V JUDIKATÚRE SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
Zosúladenie, pracovného, súkromného a rodinného života pracujúcich rodičov a zlepšenie rovnosti medzi mužmi
a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci je cieľom smernice Rady 2010/18/ EÚ, ktorou sa
vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
a ETUC a ktorou sa zrušuje smernica 96/34/ES (ďalej len rámcová dohoda).9 Prostredníctvom inštitútu rodičovskej
dovolenky rámcová dohoda stanovuje minimálne požiadavky na uľahčenie zosúladenia rodičovských a pracovných
povinností pracujúcich rodičov s prihliadnutím na čoraz väčšiu rozmanitosť usporiadania rodiny. V zmysle článku 2 tejto
dohody pracovníkom a pracovníčkam patrí individuálne právo na pracovné voľno - na rodičovskú dovolenku z dôvodu
narodenia dieťaťa alebo adopcie dieťaťa, aby sa mohli o toto dieťa starať, v rozsahu najmenej štyroch mesiacov a najviac
do osem rokov veku dieťaťa. Článok 33 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie je formulovaný podobne, nakoľko
ustanovuje, že každý má právo na rodičovskú dovolenku v súvislosti s narodením alebo osvojením dieťaťa. S aplikáciou
doslovného výkladu daných ustanovení bol Súdny dvor nútený sa vysporiadať v právnej veci C-149/10 Zoi Chatzi. Pani
Zoi Chatziovej sa narodili dvojčatá. Na základe tejto skutočnosti jej bola priznaná deväťmesačná platená rodičovská
dovolenka v súlade s vnútroštátnym gréckym právom. Keď túto dovolenku vyčerpala uvedomila si, že zamestnávateľ (v
tomto prípad štát zastúpený gréckym finančným úradom) vlastne na nej ušetril. V prípade, že by sa jej deti narodili
jednotlivo, nie naraz, nepochybne by čerpala platenú rodičovskú dovolenku dvakrát. Príslušný súdny orgán (grécka štátna
rada) rozhodol, že na základe viacpočetného tehotenstva zamestnankyňa nemá nárok na rovnaký počet rodičovských
dovoleniek ako je počet narodených detí. Odvolací správny súd v Solúne, mal však pochybnosti ohľadne výkladu
5 KUHN, Z, BOBEK M., Polášek R.: Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce práce s judikaturou, s. 74 a
77.
6 Oznámenie č. 205/2003 Z.z.
7 Oznámenie č. 273/2009 Z.z.
8 BARINKOVÁ, M.: Zamestnávateľ ústretový k rodine, s.164.
9 Účinnosť zrušenia smernice 96/34/ES nastane ku dňu 8. marca 2012.
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smernice 96/34/ES doložky 2.1 (poznámka autorky: ktorá je v účinnosti do 8.marca 2012, kedy bude nahradená čl. 2
smernice 2010/18/EÚ čl. 2), prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku. Pýtal sa, či pojem „narodenie“
použitý v doložke 2.1 má byť vykladaný tak, že pre pracujúcich rodičov stanovuje dvojité právo na rodičovskú dovolenku,
ktoré sa zakladá na skutočnosti, že dvojité tehotenstvo končí dvomi po sebe nasledujúcimi narodeniami (dvojčiat), alebo
v tom zmysle, že rodičovská dovolenka sa priznáva iba z dôvodu narodenia bez ohľadu na počet narodených detí. Pričom
by za týchto okolností nebola porušená rovnosť pred zákonom, ktorá je zakotvená v článku 20 Charty základných práv
Európskej únie. V pripomienkach, ktoré k veci predložila Cyperská vláda a vláda Spojeného kráľovstva, sa uvádza, že
použitie jednotného čísla v doložke 2. 1 „narodenie dieťaťa“, „aby im bolo umožnené starať sa o toto dieťa“ podporuje
záver, že pracovník má právo na rodičovskú dovolenku samostatne na každé dieťa. Súdny dvor na predložené
pripomienky reagoval tým, že podľa ustálenej judikatúry pri výklade ustanovenia práva Európskej únie je nutné vziať do
úvahy nielen jeho doslovné znenie, ale aj vzájomný kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej súčasťou je dané
ustanovenie 10 a navyše akt Spoločenstva sa má vykladať takým spôsobom, ktorý nespochybní jeho platnosť. Navrhovaný
doslovný výklad nie je bez pochybností. Nemožno totiž vylúčiť, že použitie jednotného čísla v doložke 2.1 má nie číselnú,
ale všeobecnú hodnotu, a že toto jednotné číslo nevytvára spojitosť medzi počtom detí a počtom rodičovských dovoleniek,
ale určuje všetky deti ako kategóriu osôb spôsobilých založiť právo na rodičovskú dovolenku. Vzhľadom na cieľ smernice
96/34/ES samotný účel rodičovskej dovolenky nie je dotknutý počtom detí, o ktoré sa rodič musí starať počas tohto
obdobia. Rozdiel medzi situáciu rodiča dvojčiat a situáciou rodiča jedného dieťaťa spočíva „iba“ v intenzite úloh, ktoré
treba splniť a nie v ich trvaní, zdvojnásobenie rodičovskej dovolenky preto nie je odôvodnené. Smernica 96/34/ES
ustanovuje len minimálne požiadavky na opatrenia podporujúce harmonizáciu pracovného a rodinného života
a zdvojnásobenie trvania rodičovskej dovolenky v prípade rodičov dvojčiat nevyhnutne nepredstavuje v tomto smere
jediné vhodné opatrenie, ktoré by mohli členské štáty využiť s cieľom uľahčiť spojenie rodinného a pracovného života
rodičov. Toto konštatovanie však zároveň nevylučuje použite takéhoto opatrenia zo strany členských štátov. Na základe
uvedeného Súdny dvor konštatoval, že vzhľadom na kontext a účel sledovaný smernicou 96/34/ES, doložka 2.1 neukladá
v prípade narodenia dvojčiat povinnosť automatického priznania práva na počet rodičovských dovoleniek rovnajúci sa
počtu narodených detí, ale narodenie dvojčiat zakladá právo, ako v prípade narodenia jediného dieťaťa iba na jednu
rodičovskú dovolenku.
Súdny dvor ďalej považoval za nevyhnuté preskúmať súvislosti, ktoré môže predstavovať situácia rodičov
dvojčiat z hľadiska zásady rovnosti zaobchádzania. Dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania vyžaduje, aby
porovnateľné situácie neboli posudzované rozdielne a rozdielne situácie neboli posudzované rovnako, ak takéto
posudzovanie nie je objektívne odôvodnené. Rodičia dvojčiat sa nenachádzajú v porovnateľnej situácií ako rodičia detí,
medzi ktorými existuje malý vekový rozdiel. Výchova dvojčiat zahŕňa viac úsilia, a preto sú rodičia dvojčiat v špecifickej
situácií, na ktorú vnútroštátny zákonodarca musí prihliadať. Z týchto dôvodov Súdny dvor rozhodol, že doložka 2.1
smernice 96/34/ES vykladaná vo svetle zásady rovnosti zaobchádzania ukladá vnútroštátnemu zákonodarcovi povinnosť,
aby zaviedol režim rodičovskej dovolenky, ktorý v závislosti od situácie existujúcej v dotknutom členskom štáte
zabezpečuje rodičom dvojčiat zaobchádzanie, ktoré náležite prihliada na ich špecifické potreby. Na tomto mieste je
dôležité preskúmať, či slovenská vnútroštátna úprava zodpovedá tejto požiadavke.
V zmysle ustanovenia § 166 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej
len Zákonník práce) na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to
požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú
dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. V podmienkach Slovenskej republiky je teda čerpanie rodičovskej dovolenky
zo strany zamestnankyne alebo zamestnanca limitované objektívnou skutočnosťou – dosiahnutím predpísaného veku
dieťaťa. Mohlo by sa zdať, že dĺžka rodičovskej dovolenky pri narodení jedného dieťaťa a pri narodení dvojčiat je tak
rovnaká, trvajúca vždy do troch resp. šiestich rokov veku detí. Rodičovskej dovolenke v našich podmienkach spravidla
predchádza materská dovolenka. Podľa ustanovenia § 166 ods. 1 Zákonníka práce v súvislosti s pôrodom a
starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka, ktorej dĺžka je už výslovne diferencovaná v závislosti od
toho, či ide o zamestnankyňu, ktorej sa narodilo jedno dieťa, o osamelú zamestnankyňu alebo zamestnankyňu, ktorá
porodila zároveň dve alebo viac detí. Matke s jedným dieťaťom prináleží materská dovolenka v trvaní 34 týždňov,
osamelej matke 37 týždňov a matke dvojčiat patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.11 V prípade klasickej
modelovej situácie, keď rodičovská dovolenka bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku, matka s jedným
dieťaťom čerpá materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov (6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode) a rodičovskú
dovolenku v trvaní 128 týždňov, matka dvojčiat materskú dovolenku v trvaní 43 týždňov (6 týždňov pred pôrodom a 37
týždňov po pôrode) a rodičovskú dovolenku v trvaní 119 týždňov.12 Je zrejmé, že rodičovská dovolenka rodičov, ktorým sa
narodili dvojčatá je z hľadiska svojho trvania v právnom poriadku Slovenskej republiky kratšia než rodičovská dovolenka
priznaná rodičom, ktorým sa narodilo len jedno dieťa. Je nutné upozorniť na to, že je to tak len z toho dôvodu, že práve
C-306/05 SGAE, C-402/07 Sturgeon a iné rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.
Slovenský zákonodarca v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa priznáva aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovskú dovolenku
v rovnakom rozsahu ako žene materskú dovolenku, ak sa stará o narodené dieťa.
12 Dĺžka rodičovskej dovolenky do 3 rokov veku dieťaťa.
10
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inštitút materskej dovolenky zohľadňuje už spomínané špecifické postavenie rodičov dvojčiat. Nemôžeme prísne
formalizovať materskú dovolenku (§166 ods. 1 Zákonníka práce) a rodičovskú dovolenku (§166 ods. 2 Zákonníka práce)
ako pracovné voľno z hľadiska ich účelu a trvania a na tom založiť konštatovanie, že slovenská právna úprava rodičovskej
dovolenky je diskriminačná a nezohľadňuje špecifické potreby rodičov dvojčiat. V konečnom dôsledku aj inštitút materskej
dovolenky, aj inštitút rodičovskej dovolenky umožňuje rodičom prerušiť ich pracovnú činnosť, aby sa mohli venovať svojim
rodičovským právam a povinnostiam. Odlišná situácia rodičov dvojčiat je zohľadnená práve v tom počiatočnom období,
ktoré je podľa nášho názoru tým rozhodujúcim, vyžadujúcim si najvyššiu mieru starostlivosti o dve súčasne narodené deti.
Súdny dvor vo svojom rozhodnutí C 149/10 Zoi Chatzi na viacerých miestach zdôrazňuje, že smernica 96/34/ES, ktorou
sa vykonáva Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ponúka vnútroštátnemu zákonodarcovi široký manévrovací
priestor pre definovanie uplatňovania režimu rodičovskej dovolenky a na prijatie opatrení pre spojenie rodinného
a pracovného života. Súdny dvor požaduje reflektovanie osobitných potrieb rodičov dvojčiat cez režim rodičovskej
dovolenky, avšak v závislosti od situácie existujúcej v dotknutom členskom štáte. V Slovenskej republike je situácia
rodičov dvojčiat expresis verbis akceptovaná v § 166 ods. 1 Zákonníka práce cez inštitút materskej dovolenky. Máme za
to, že slovenský zákonodarca akceptoval požiadavku Súdneho dvora vyjadrenú v právnej veci Zoi Chatzi, aj keď tak
neurobil v rámci inštitútu rodičovskej, ale materskej dovolenky. Sme toho názoru, že časové pravidlá, v ktorých môže byť
priznané trvanie pracovného voľna z dôvodu starostlivosti o deti v prípade po sebe nasledujúcich narodení detí sú
slovenským zákonodarcom nastavené vyhovujúco. V slovenskom právnom poriadku je zohľadnené postavenie rodičov
dvojčiat aj poskytovaním príspevkov zo systému štátnej sociálnej podpory. Zákon č. 235/1998 Z.z o príspevku pri
narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, v ustanovení § 3 ods. 3 a v ustanovení § 3a)
ods. 2 priznáva rodičom nárok na príspevok a nárok na príplatok k príspevku na každé dieťa, pri súčasnom narodení
viacerých detí. Ide o finančnú podporu rodiny na samom začiatku starostlivosti o narodené deti. Obdobiu rodičovskej
dovolenky v zásade zodpovedá poskytovanie rodičovského príspevku podľa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom
príspevku. Ustanovenie §4 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku priznáva oprávnenej osobe, ktorá zabezpečuje riadnu
starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok o 25% vyšší na každé ďalšie dieťa, ktoré sa
narodilo súčasne s dieťaťom, o ktorého starostlivosť zakladá nárok na rodičovský príspevok, v porovnaní s rodičovským
príspevkom, ktorý sa poskytuje oprávnenej osobe s jedným dieťaťom. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka,
ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Či suma rodičovského príspevku
zodpovedá nárokom vynaložených na túto starostlivosť po finančnej stránke, zostáva na zváženie.
3
ZACHOVANIE PRACOVNOPRÁVNYCH NÁROKOV RODIČOV V SÚVISLOSTI S RODIČOVSKOU
DOVOLENKOU
Rodičovská dovolenka umožňuje zamestnaným rodičom poskytovať svojmu dieťaťu potrebnú starostlivosť
s ohľadom na jeho vek pri prerušení pracovného výkonu. Jej nesmierne dôležitým aspektom je aj to, že umožňuje zariadiť
si rodinný život s prihliadnutím na návrat rodiča do pracovného života. Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke
(smernica 2010/18/EÚ) v čl. 5 pod názvom zamestnanecké práva garantuje pracovníkom po skončení rodičovskej
dovolenky právo návratu na to isté pracovné miesto, alebo ak to nie je možné, na rovnocenné alebo podobné pracovné
miesto, ktoré je v súlade s ich pracovnou zmluvou alebo pracovnoprávnym vzťahom. Pričom práva, ktoré pracovník mal,
alebo na ktoré sa mu tvoril nárok v čase začatia rodičovskej dovolenky, sa zachovávajú v existujúcom rozsahu až do
konca rodičovskej dovolenky. Po skončení rodičovskej dovolenky tieto práva platia vrátane akýchkoľvek ich zmien
vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a/alebo zaužívanej praxe. Z dôvodu povinnosti
Slovenskej republiky transponovať smernicu 2010/18/EÚ, došlo k zmene § 157 Zákonníka práce s účinnosťou od 1. apríla
2011, a to zákonom č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (tzv. malá novela Zákonníka práce).
Zmena oproti pôvodnej právnej úprave nastáva v tom, že aj po skončení rodičovskej dovolenky (podľa § 166 ods. 2
Zákonníka práce) má zamestnanec právo návratu na pôvodné miesto alebo pôvodné pracovisko, kým podľa právnej
úpravy platnej do 1. apríla 2004, mal zamestnávateľ povinnosť takéhoto zamestnanca zaradiť „iba“ na prácu
zodpovedajúcej pracovnej zmluve. Pôvodná práca a pracovisko predstavujú užšie vymedzenie ako dohodnutý druh práce
v pracovnej zmluve, znamenajú tú istú pracovnú pozíciu z hľadiska obsahu ako aj z hľadiska miesta výkonu práce.
Novelizované ustanovenie § 157 ods. 2 pre rodičov po návrate z rodičovskej dovolenky (podľa § 166 ods. 2 Zákonníka
práce) priznáva ďalej právo na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto
rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu, pričom tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych
predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa. Pojem práva, na ktoré zamestnanec mal,
alebo na ktoré sa mu tvoril nárok v čase nástupu na rodičovskú dovolenku, nie je nijako bližšie špecifikovaný
v novelizovanom Zákonníku práce ani v smernici 2010/18/EÚ. Bližšie tento pojem vymedzuje Súdny dvor v bode 44
svojho rozhodnutia vo veci C- 116/08 Meerts. Pani Meerts pracovala na polovičný úväzok. Podľa belgického
vnútroštátneho práva zamestnanec, ktorý sa chce osobne starať o dieťa, má právo čerpať rodičovskú dovolenku aj tým
spôsobom, že bude zamestnaný na plný pracovný úväzok a vo výkone práce bude pokračovať na čiastočný pracovný
úväzok formou polovičného úväzku po dobu šesť mesiacov (to bol prípad pani Meerts). Pani Meerts počas obdobia, keď
pracovala touto formou dostala od svojho zamestnávateľa výpoveď s vyplatením odstupného vo výške desaťmesačného
platu. Odstupné však bolo vypočítané zo mzdy, ktorú poberala v okamihu, keď jej bola mzda znížená na polovicu
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z dôvodu ekvivalentného zníženia pracovného úväzku. Pani Meerts výšku odstupného napadla na vnútroštátnom súde
a domáhala sa, aby jej odstupné bolo vypočítané na základe mzdy za plný úväzok, ktorý by poberala v prípade, ak by na
rodičovskú dovolenku nenastúpila. Súdny dvor konštatoval, že cieľom ustanovenia doložky 2 bodu 6 smernice 96/34/ES
(poznámka autorky: teraz čl. 5 bod 2 smernice 2010/18/EÚ) je zabrániť strate alebo obmedzeniu práv vyplývajúcich
z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré zamestnanec nadobudol alebo nadobúda na začiatku rodičovskej dovolenky
a zabezpečiť, že po skončení tejto dovolenky sa bude nachádzať, pokiaľ ide o jeho práva v rovnakej situácií, v akej sa
nachádzal pred začiatkom tejto dovolenky. Pojem práva, na ktoré zamestnanec ma,l alebo na ktoré sa mu tvoril nárok
v čase nástupu na rodičovskú dovolenku, Súdny dvor vysvetlil ako všetky práva a výhody, peňažné alebo vecné,
vyplývajúce priamo alebo nepriamo z pracovnoprávnych vzťahov, na ktoré pracovník má nárok voči zamestnávateľovi v
čase nástupu na rodičovskú dovolenku, čo sú v súhrne všetky práva a výhody súvisiace s pracovnými podmienkami.
V prípade pani Meerts to znamenalo, že mala nárok na odstupné vypočítané na základe mzdy na plný úväzok, ktorú by
poberala, ak by nenastúpila na rodičovskú dovolenku. Vymedzenie pojmu doterajšie práva, ktoré majú byť zamestnancovi
zachované v súvislosti s nástupom na jeho rodičovskú dovolenku (podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce) Súdny dvor
modifikoval vo veci C-333/97 Lewen. V bode 32 tohto súdneho rozhodnutia stanovil, že vianočné príspevky nepredstavujú
právo, ktoré zamestnanec ma,l alebo na ktoré sa mu utvoril nárok v deň, keď začala rodičovská dovolenka v zmysle
doložky 2 bodu 6 smernice 96/34/ES, pretože tieto vianočné príspevky predstavujú nenárokové plnenia a sú zo strany
zamestnávateľa venované dobrovoľne po začatí tejto dovolenky. Ďalej podľa bodu 40 rozhodnutia vo veci C-537/07
Gómez –Limón Sanchez – Camacho Súdny dvor jednoznačne ustanovil, že doložka 2 bodu 6 smernice 96/34/ES
neupravuje práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu počas rodičovskej dovolenky. Tieto práva
a povinnosti sú podľa doložky 2 bod 7 (poznámka autorky: teraz čl.5 bod 3 smernice 2010/18/EÚ) upravené členskými
štátmi a/alebo sociálnymi partnermi. Táto doložka odkazuje na vnútroštátne predpisy a kolektívne zmluvy na účely
vymedzenia rozsahu, v akom zamestnanec nadobúda počas rodičovskej dovolenky práva vo vzťahu k zamestnávateľovi.
Tzv. malá novela Zákonníka práce vo vzťahu k novelizovanému článku 157 ods. 32 Zákonníka práce teda neznamená
automaticky, že zamestnanec, ktorý bol na rodičovskej dovolenke, po jej návrate dostane rovnaké bonusy a odmeny (plat,
mzdu) ako zamestnanec, ktorý rodičovskú dovolenku nečerpal a napr. sa po celý ten čas vzdelával a zvyšoval si
kvalifikáciu a na základe toho mu bol priznaný napr. vyšší plat alebo iné benefity.
Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-537/07 Gómez –Limón Sanchez – Camacho má pre slovenského občana
ešte jeden významný aspekt. V bode 36 jednoznačným spôsobom vyslovil priamu aplikovateľnosť doložky 2 bodu 6
smernice 96/34/ES. Uvedená doložka, ktorej cieľom je zabrániť porušeniu práv zamestnancov čerpajúcich rodičovskú
dovolenku, stanovuje všeobecným a jednoznačným spôsobom povinnosť tak vnútroštátnym orgánom, ako aj
zamestnávateľom uznať práva, ktoré zamestnanci už nadobudli, a tie, ktoré nadobúdajú na začiatku tejto dovolenky,
a zaručiť, že po skončení tejto dovolenky môžu zamestnanci pokračovať v nadobúdaní práv, ako keby uvedenú dovolenku
nečerpali. Doložka 2 bod 6 smernice 96/34/ES je teda dostatočne presná na to, aby sa na ňu mohli jednotlivci priamo
odvolávať, a aby ju mohol súd uplatniť. Fyzická osoba (zamestnanec) sa môže domáhať všetkých práv, ktoré
z netransponovanej smernice vyplývajú, avšak priama aplikácia smernice prichádza do úvahy len v sporoch, kde je
odporcom členský štát resp. akýkoľvek orgán konajúci v jeho mene (ako zamestnávateľ napr. štátny podnik). Nevýhody,
ktoré fyzickým osobám vyplývajú z nemožnosti priamej aplikácie smernice v súkromnoprávnych sporoch, môžu byť
čiastočne vykompenzované aj prostredníctvom konania proti štátu o náhradu škody spôsobnej porušením komunitárneho
práva, presnejšie porušením povinnosti včasnej, úplnej a správnej transpozície smernice. Právo návratu po skončení
rodičovskej dovolenky (podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce) na to isté pracovné miesto a právo na zachovanie práv, na
ktoré mal zamestnanec nárok, alebo na ktoré sa mu tvoril nárok v čase začatia rodičovskej dovolenky, garantovala už
smernica 96/34/ES. Konečným termínom pre transpozíciu tejto smernice bol 1. máj 2004. Od tohto dátumu majú občania
Slovenskej republiky právo dovolávať sa svojho nároku na to isté pracovné miesto po návrate z rodičovskej dovolenky
(podľa §166 ods. 2 Zákonníka práce a práva na zachovanie práv, na ktoré mali nárok, alebo na ktoré sa im tvoril nárok
v čase nástupu na rodičovskú dovolenku. Buď priamo, ak je odporcom členský štát - Slovenská republika v pozícií
zamestnávateľa. Alebo žalobou o náhradu spôsobenej škody proti Slovenskej republike z dôvodu neúplnej transpozície
smernice 96/34/ES. Nejde o „nové“ oprávnenia rodičov, ktorých by sa mohli dovolávať až od účinnosti tzv. malej novely
Zákonníka práce.
4

PRESTÁVKY NA DOJČENIE
Základný význam rozhodnutí Súdneho dvora spočíva v zabezpečovaní dodržiavania práv pri výklade
a vykonávaní úniového práva. Tým, že jeho rozhodnutia majú určitú ustálenú štruktúru, sú aj zdrojom poznania
vnútroštátneho práva toho - ktorého členského štátu Európskej únie, ktorého sa prejednávaná vec týka. Poznanie cudzej
vnútroštátnej právnej úpravy a na to nadväzujúce rozhodnutie Súdneho dvora tak môže mať aj inšpiratívny charakter pre
našu vnútroštátnu úpravu v záujme efektívneho priznania a uplatňovania subjektívnych práv občanov Slovenskej
republiky. Na poli neustáleho zlepšovania harmonizácie rodinného a pracovného života je takýmto rozhodnutie Súdneho
dvora vo veci C-104/09 Pedro Manuel Roca Álvarez.
Podľa čl. 37 ods. 4 španielskeho Zákonníka práce (Estatuto de los trabajadores): zamestnankyne majú právo na
neprítomnosť v práci po dobu jednej hodiny, ktorú je možné rozdeliť na dve časti z dôvodu dojčenia dieťaťa, a to až do
deviatich mesiacov veku dieťaťa. Trvanie prestávky na dojčenie sa zvýši proporcionálne v prípade viacnásobného pôrodu.
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Zamestnankyňa si môže slobodne zvoliť namiesto hodiny platenej prestávky skrátenie denného pracovného času o pol
hodinu alebo si tento nárok spojiť na celé pracovné dni v súlade s kolektívnou zmluvou alebo podľa dohody so
zamestnávateľom pri dodržaní platných predpisov. Túto prestávku môže využiť bez rozdielu matka alebo otec v prípade,
že sú obaja zamestnaní. Pán Roca Álvarez požiadal svojho zamestnávateľa o platenú prestávku v práci podľa čl. 37 ods.
4 španielskeho Zákonníka práce. Zamestnávateľ jeho žiadosti nevyhovel z dôvodu, že manželka žalobcu je samostatne
zárobkovo činná osoba a nie je zamestnankyňou. Štatút matky ako zamestnankyne je conditio sine qua non nároku na
požadovanú prestávku. Proti tomuto zamietnutiu podal pán Roca Álvarez žalobu na prvostupňový súd. Podľa názoru
prvostupňového súdu, keďže prestávka na dojčenie je vyhradená „zamestnankyniam“, priznáva sa teda výlučne matkám.
Okrem toho matka musí byť v závislom pracovnom pomere, čo je podmienka, ktorú matka dieťaťa P. M. Rocu Álvareza
nespĺňa. V dôsledku toho bola žaloba zamietnutá. Proti tomuto rozhodnutiu podal pán Roca Álvarez odvolanie. Odvolací
súd súhlasil s interpretáciou vnútroštátnej úpravy tak, ako ju podal prvostupňový súd. Zároveň však konštatoval, že
prestávka na dojčenie, upravená týmto čl. 37 ods. 4, bola oddelená od biologickej skutočnosti prirodzeného dojčenia,
takže je možné sa domnievať, že ide o čistý čas venovaný starostlivosti o dieťa. Sporná právna úprava pripúšťa, že toto
voľno môže využiť bez rozdielu otec alebo matka, ale len v prípade, že „sú obaja zamestnaní“, a otec môže využiť tento
nárok namiesto matky len v prípade, že matka je zamestnankyňou a z tohto dôvodu má nárok na uvedené prestávky na
dojčenie. Vnútroštátny súd preto konanie prerušil a položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, či nárok na prestávku na
dojčenie, ktorý sa priznáva výlučne matkám vykonávajúcim závislú prácu v pracovnom pomere, a ktorý, naopak, toto
právo priamo nepriznáva otcom vykonávajúcim závislú prácu v pracovnom pomere, je v rozpore so zásadou rovnosti
zaobchádzania, ktorá zakazuje akúkoľvek diskrimináciu založenú na pohlaví, zakotvenú v smernici 76/207/EHS (teraz
v prepracovanom znení smernice 2006/54/ES). Súdny dvor konštatoval, že situácie zamestnanca otca a zamestnankyne
matky maloletého dieťaťa sú porovnateľné, pokiaľ ide o prípadnú potrebu skrátiť pracovný čas na účel starostlivosti
o dieťa. Podľa vnútroštátneho opatrenia (čl. 37 ods. 4 španielskeho Zákonníka práce) matky, ktoré sú zamestnankyňami
v závislom pracovnom pomere, si môžu vždy uplatniť nárok na „prestávku na dojčenie“, zatiaľ čo otcovia, zamestnanci
v závislom pracovnom pomere, si ho môžu uplatniť, iba ak matka dieťaťa je tiež zamestnankyňou, a to podľa Súdneho
dvora zakladá „diskrimináciu z dôvodu pohlavia“ v zmysle článku 2 ods. 1 smernice 76/207/EHS medzi matkami
v postavení zamestnankýň v závislom pracovnom pomere a otcami v rovnakom postavení. Článok 2 ods. 3 smernice
76/207úEHS, síce vyhradzuje členským štátom prijať ustanovenia zamerané na ochranu biologických podmienok ženy
počas tehotenstva a následne po ňom, ochrany osobitných vzťahov medzi ženou a jej dieťaťom počas doby, ktorá
nasleduje po pôrode, ale v spornom článku 37 ods. 4 španielskeho Zákonníka práce sa vývojom právnej úpravy postupne
spojenie medzi prestávkou na dojčenie a skutočným prirodzeným dojčením oddelilo. Toto pracovné voľno podľa čl. 37
ods. 4 je vzhľadom na jeho formuláciu považované čisto za čas venovaný starostlivosti o dieťa a za opatrenie slúžiace na
skĺbenie rodinného a profesijného života po materskej dovolenke.
Prestávky v práci, ktoré sú účelovo viazané na dojčenie dieťaťa upravuje v slovenskom právnom priadku § 170
Zákonníka práce. Oprávneným subjektom pre poskytnutie tejto prestávky je len matka, ktorá dojčí svoje dieťa, t.j. fyzická
matka, matka, ktorá dieťa porodila. Prestávky na dojčenie sa nepriznávajú otcovi dieťaťa, ani adoptívnej matke či
adoptívnemu otcovi. V žiadnom prípade však nemôžeme tvrdiť, že v zmysle rozhodnutia vo veci p. Roca Álvareza, by
právna formulácia prestávok na dojčenie v slovenskom právnom poriadku bola vo vzťahu k otcom diskriminačná
a v rozpore s ustanoveniami čl. 2 ods. 1, 3 a 4 ako aj čl. 5 smernice 76/207/EHS. Zásadný rozdiel medzi slovenskou
a španielskou právnou úpravou prestávok na dojčenie spočíva v účele tohto opatrenia. Právna konštrukcia prestávky na
dojčenie v podmienkach Slovenskej republiky na rozdiel od španielskej úpravy výslovne považuje toto opatrenie za
zabezpečujúce ochranu biologických podmienok ženy v čase materstva a ochranu osobitných vzťahov medzi matkou
a dieťaťom, a preto je v súlade s čl. 2 ods. 3 smernice 76/207/EHS. Právna úprava prestávok na dojčenie v zmysle
ustanovenia § 170 Zákonníka práce zachováva tradičné rozdelenie rolí medzi mužmi a ženami. Ako bolo povedané,
rozhodnutie vo veci C-537/07 Roca Álvarez by mohlo byť pre slovenského zákonodarcu inšpiratívne, a to práve pre
zachovanie podporného postavania mužov vo vzťahu k postaveniu žien, pokiaľ ide o výkon ich rodičovských úloh. Žena
nemusí znášať záťaž vyplývajúcu z narodenia jej dieťaťa bez možnosti prijať pomoc otca dieťaťa. Priznať nárok na
prestávku aj v prípade „kŕmenia dieťaťa z fľašky“ podporuje rovnosť šancí medzi mužmi a ženami v dobe, keď
starostlivosť o dieťa môže rovnako dobre zabezpečiť aj otec. Matke v postavení zamestnankyne by takáto úprava
dovoľovala zachovať si svoje zamestnanie bez negatívnych dôsledkov na starostlivosť o dieťa, napríklad, keď objektívne
nemôže danú prestávku na dojčenie v práci využiť (napr. v prípade prílišnej vzdialenosti pracoviska od miesta bydliska).
5

ZÁVER
Právna povaha a všeobecná záväznosť judikatúry Súdneho dvora Európskej únie spolu s celoeurópskymi
zmenami právnej kultúry majú značný vplyv aj na postupnú zmenu vnútroštátnych doktrín v oblasti aplikácie práva
a prameňov práva. Judikatúra ako prameň práva si musí nájsť svoje miesto v právnom myslení orgánov aplikujúcich právo
na vnútroštátnej úrovni. Nevyhnutným dôsledkom je preto jej poznanie a analýza jej aplikovateľnosti na konkrétne právne
inštitúty a nástroje slovenského právneho poriadku, nevynímajúc oblasť zladenia rodinného a pracovného života.
Zodpovednosť za rodinu môže (a reálna situácia na trhu práce ukazuje, že je to tak) obmedzovať prístup k zamestnaniu,
môže byť bariérou udržania si zamestnania, prekážkou návratu na trh práce po skončení materskej či rodičovskej
dovolenky i prekážkou dosiahnutia vyššieho odborného a kariérneho rastu. Potreba opatery detí a iných rodinných
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príslušníkov komplikuje plynulý výkon práce. Osobitná úprava práv a povinností zamestnancov so zodpovednosťou za
rodinu je účelovo zameraná na kumuláciu pracovných a rodinných povinností resp. zodpovedností, a má prispieť
k všeobecnému zlepšeniu situácie týchto zamestnancov.
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ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE ZÁKONNÍKA PRÁCE – ANALÝZA A ÚVAHA O
PLATNÝCH A PRIPRAVOVANÝCH ZMENÁCH
Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kľúčovými zmenami v právnej úprave obsiahnutej v Zákonníku práce. Ponúka analýzu
a úvahu autora nad zmenami, ktoré zaviedla novelizácia Zákonníka práce prostredníctvom zákona č. 48/2011 Z.z.
Použitím poznatkov z predkladacej a dôvodovej správy, ako aj právnych predpisov Európskej únie a judikátov Súdneho
dvora EÚ, ktoré boli predlohou na zapracovanie tejto novelizácie do znenia Zákonníka práce, je príspevok zhrnutím,
priblížením a porovnaním zmien s pôvodnou právnou úpravou v Zákonníku práce. Analýzou zmien v prácnej úprave
zásady rovnakého zaobchádzania, podmienok čerpania materskej a rodičovskej dovolenky, ako aj prehľadom zmien
v úprave kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov v oblasti práva na nadnárodné informácie a prerokovanie, ponúka
prehľadnú sumarizáciu a úvahu nad týmito zmenami v ich právnom zakotvení v Zákonníku práce.
Kľúčové slová: Pracovnoprávne vzťahy, Zásada rovnakého zaobchádzania, Materská a rodičovská dovolenka,
Nadnárodné informácie a prerokovanie, Európska zamestnanecká rada.
Abstract: The paper deals with key changes in legislation contained in the Labour Code. Offers analysis and account of
the author changes introduced by the amended Labour Code by Act no. 48/2011 Z.z. Application of knowledge and of the
presentation of the explanatory memorandum, as well as European Union law and EU Court of Justice case law which
have been a template for incorporation tejto amendment to the wording of the Labour Code, the contribution of summary,
the approach and comparing changes to the original legislation in the Labour Code. Laborious analysis of changes in
regulation on the principles of equal treatment, the conditions of maternity and parental leave, as well as an overview of
changes in the treatment of industrial relations in the field of the transnational information and consultation, summarizing
and Offers a well arranged account of these changes in their legal roots in the Labour Code.
Key words: Labor relations law, The principle of equal treatment, Maternity and parental leave, Transnational information
and consultation, European Works Council.
1

ÚVOD
Problematika právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov je v súčasnej dobe značne aktuálnou témou. Celá
Európska únia, a v jej rámci aj Slovenská republika prechádza rekonštrukciou tak na poli ekonomickom, ako aj na poli
právnom. Únia sa pomaly vyrovnáva s následkami hospodárskej krízy a prispôsobuje sa novým podmienkam, ktoré táto
kríza odkryla. A práve v tejto dobe „veľkých zmien“, je nesmierne dôležité, aby fungovalo hospodárstvo v krajine. Práve
doba, v ktorej sa Slovenská republika ocitá je evidentne dôvodom na to, že Vláda SR prichádza z novelou Zákonníka
práce. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je účinný iba 9 rokov od 1. 4. 2002, avšak v
súčasnosti má už dvadsaťšesť noviel. A práve v týchto dňoch sa pripravuje ďalšia. Názor na tak časté zmeny, ktoré sa v
Zákonníku práce uskutočňujú si musí vytvoriť každý sám. Je potrebné ale konštatovať, že napriek tomu, že mnohé z
týchto zmien boli potrebné, tak časté novelizovanie základného pracovnoprávneho predpisu nenapomáha stabilite
pracovného trhu. Otázky právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov sú jednou z najžeravejších tém súčasného, stále sa
meniaceho sa pracovného práva.
2

ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE PODĽA ZÁKONA Č. 48/2011 Z.Z.
Tak ako už bolo v úvode naznačené zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je
účinný „iba“ 9 rokov a už bol dvadsaťšesť krát novelizovaný. Poslednou bola novela, ktorú priniesol zákon č. 48/2011 Z.
z.. účinný od 1. 4. 2011 (niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť 6. júna 2011).
2.1

Zásada rovnakého zaobchádzania
Posledná novelizácia Zákonníka práce priniesla zmeny v právnej úprave definície zásady rovnakého
zaobchádzania a zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Pôvodná právna úprava v čl. 1 upravovala v rámci
zásady rovnakého zaobchádzania aj ochranu pred nezamestnanosťou. Novela vypustila toto ustanovenie a zaviedol sa
nový pojem a to „ochrana proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania“. Taktiež sa do ustanovenia čl. 1 zaviedol
dodatok o tom, že prejavenie ústavného zakotvenie základných práv a slobôd v pracovnom práve nepodlieha ochrane a
zaručenosti vo všeobecnosti, ale vychádzajúc zo zásady rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť
pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Vychádzajúc z dôvodovej správy k
novele, môžeme konštatovať, že spomínaná zmena vychádza z požiadavky Európskej komisie, ktorá požadovala od SR
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presnejšie vymedzenie vzťahu medzi antidiskriminačným zákonom a Zákonníkom práce. Podľa Európskej komisie znenie
čl. 1 Základných zásad Zákonníka práce nie je v súlade s právom Európskej únie, či s antidiskriminačným zákonom.
Podľa záverov Európskej komisie, na základe ktorých vymedzenie výnimky v čl. 1 Základných zásad Zákonníka práce nie
je jasné a je omnoho širšie ako je to uvedené v ustanoveniach smernice. Na základe požiadavky Európskej komisie došlo
k zmene právnej úpravy v čl. 1. Novela sa okrem čl. 1 dotkla aj ustanovení čl. 6 o rovnakom zaobchádzaní medzi mužmi a
ženami. Zmenila sa ochrana žien v pracovnoprávnych vzťahoch tým, že pokiaľ pôvodná úprava chránila ženy
zamestnankyne s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve, nové znenie zrušilo túto ochranu vzhľadom na subjekt
ženy zamestnankyne a zaviedlo ochranu „tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim
ženám, tým, že sa im zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom,
narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení“. Opäť s použitím
dôvodovej správy, vychádzajúc z právnej úpravy v predpisoch EÚ a to smernice Európskeho parlamentu a Rady č.
2006/54/ES o vykonaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach
zamestnanosti a povolania, ako aj s judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktorý sa týmto otázkami venoval v
niekoľkých prípadoch (Hofmann C-184/83, bod 25 rozhodnutia C-136/95, bod 21 rozhodnutia C-421/92, bod 20
rozhodnutia C-32/93) a vyjadril sa k otázke šírky ochrany žien v čase materstva, je potrebné konštatovať, že v zmysle
uvedených rozhodnutí je podľa Súdneho dvora Európskej únie oprávnené zaisťovať ochranu biologického stavu ženy
počas jej tehotenstva a po jeho skončení, až pokiaľ sa po narodení dieťaťa jej fyziologické a duševné funkcie nevrátili do
normálneho stavu. Po druhé, je oprávnené chrániť osobitný vzťah medzi ženou a jej dieťaťom počas obdobia, ktoré
nasleduje po tehotenstve a narodení dieťaťa, aby sa zabránilo narušeniu tohto vzťahu početnými záťažami, ktoré by
vyplývali zo súbežného vykonávania zamestnania. Evidentne z podnetu Európskej komisie, ako aj z judikatúry Súdneho
dvora došlo k spomínanej zmene v právnej úprave čl. 6. Podľa Európskej komisie priznanie osobitných práv ženám po
období presahujúcom obdobie bezprostredne po narodení dieťaťa je považované za neodôvodnené. Napriek
konštatovaniu Európskej komisie si dovolím nesúhlasiť s daným stanoviskom a vychádzajúc z ústavnej konštrukcie v čl.
38 Ústavy SR o tom, že „ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a
osobitné pracovné podmienky“, musím konštatovať, že napriek faktu týkajúceho sa prednosti právne záväzných aktov
Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky a vychádzajúc z doktríny prednosti práva EÚ pred Ústavou SR,
„zvýšená ochrana žien v zabezpečení pracovných podmienok umožňujúcim im účasť na práci s ohľadom na ich
fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve“, je v podmienkach súčasného pracovného
práva, s ohľadom na trh práce nevyhnutná.
Zákon č. 48/2011 Z.z. priniesol zmenu aj v právnej úprave zabezpečenia zamestnanca pri dočasnej pracovnej
neschopnosti, v starobe a zamestnávaní po návrate do práce. Pôvodná právna úprava obsahovala ustanovenia o tom, že
„ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre odborovú organizáciu, po
školení alebo po skončení mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby alebo zamestnankyňa, alebo zamestnanec po
skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej
pracovnej neschopnosti alebo karantény, či karanténneho opatrenia, bol zamestnávateľ povinný zaradiť ich na ich
pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nebolo možné preto, že táto práca sa nevykonávala alebo pracovisko bolo zrušené,
musel ich zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve“. Pôvodný § 157 pozostával z jedného
odseku, z ktorého vyplývala hore spomenutá ochrana pre dané subjekty. Nová právna úprava vložila do tohto paragrafu
odseky, v ktorých došlo k novej právnej úprave tohto zabezpečenia. Došlo k špecifikácii ochranných opatrení pre
zamestnankyňu, ktorá sa vráti do práce po skončení materskej dovolenky a pre zamestnanca, ktorý sa vráti do práce po
skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1. V tomto prípade je zamestnávateľ povinný zaradiť ich na pôvodnú
prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na
inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za
podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú
dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1. V tomto prípade sa zaviedlo právo pre zamestnankyňu a
zamestnanca, ktorý majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by
nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1. Taktiež bol vložený odsek, na základe
ktorého ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je
možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a
zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali
alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu, tieto práva sa uplatnia vrátane
zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa. Pôvodné
ustanovenie § 157 týkajúce sa zamestnanca, ktorý sa vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti
pre odborovú organizáciu, po školení, po skončení mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby alebo ak sa
zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo karantény (karanténneho opatrenia),
ostali v pôvodnom znení. Zmenila sa len systematika umiestenia tejto úpravy, tým, že vytvoril samostatný odsek 3).
Účelom tejto zmeny bolo podľa navrhovateľov novely zosúladiť Zákonník práce so smernicou 76/207/EHS v znení
smernice 2002/73/ES (od 15. augusta 2009 článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonaní
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania) a
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judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (napr. bod 25 rozhodnutia C-184/83, bod 21 rozhodnutia C-421/92, bod 20
rozhodnutia C-32/93), ktorá sa týka návratu ženy po materskej dovolenke a návratu muža po rodičovskej dovolenke. Je
potrebné konštatovať, že zavedená zmena je aj v súlade s čl. 8 ods. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183
z roku 2000, ktorý znie: „Za nezákonné sa považuje, ak zamestnávateľ skončí zamestnanie ženy, ktorá je tehotná, na
dovolenke podľa článku 4 alebo 5 a v období po návrate do práce, ktoré sa určí vnútroštátnymi zákonmi a predpismi,
okrem dôvodov nevzťahujúcich sa na tehotenstvo, narodenie dieťaťa a jeho dôsledky alebo na dojčenie. Bremeno
dokazovania, že dôvody prepustenia nesúvisia s tehotenstvom alebo s narodením dieťaťa a jeho dôsledkami, alebo s
dojčením spočíva na zamestnávateľovi. Žene sa zaručuje právo vrátiť sa po skončení materskej dovolenky na to isté
pracovné miesto alebo na rovnocenné pracovné miesto platené v tej istej výške.“
Vychádzajúc zo spomínanej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonaní zásady rovnosti
príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania v zmysle čl. 15, ktorý má
názov „Návrat z materskej dovolenky“ , má „žena na materskej dovolenke právo po skončení svojej materskej dovolenky
vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo na rovnocenné miesto za dojednaní a podmienok, ktoré pre ňu nie sú menej
priaznivé, a mať úžitok z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mala nárok počas svojej neprítomnosti v
práci.“
Podobne ako pri právnej úprave v Základných zásadách pri rovnakom zaobchádzaní medzi ženami a mužmi v
pracovnoprávnych vzťahoch, zmenila sa aj úprava ochrany žien v § 161o pracovných podmienkach žien a mužov
starajúcich sa o deti. Vychádzajúc z pôvodnej právnej úpravy ženy, nesmeli byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne
fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. Ustanovenie
nového § 161 zúžilo tento okruh zo žien všeobecne, „iba“ na tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode
a dojčiace ženy. Táto zmena vychádzala taktiež z požiadaviek Európskej komisie zosúladiť Zákonník práce so
spomínanými právnymi predpismi Európskej únie, ako aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Podľa Európskej
komisie priznanie osobitných práv ženám - matkám po období presahujúcom obdobie bezprostredne po narodení dieťaťa
je považované za neodôvodnené.
2.2

Právna úprava materskej a rodičovskej dovolenky
Novela Zákonníka práca sa dotkla aj úpravy materskej a rodičovskej dovolenky. Pôvodná právna úprava
prinášala nejasnosti v určení dňa, ktorý znamenal koniec rodičovskej dovolenky (v zmysle § 166 „na prehĺbenie
starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do
troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je
zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku
dieťaťa.“) Nová právna úprava spresnila tento deň ako „deň, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, resp. šesť rokov veku“. Do
ustanovenia § 166 bol zároveň vložený nový odsek 3 („Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden
mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich
prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej
dovolenky“. ), v ktorom sa v súlade s čl. 3 ods. 2 smernice Rady 2010/18/EÚ („Členské štáty a/alebo sociálni partneri
stanovujú lehoty, v rámci ktorých musí pracovník zamestnávateľa upovedomiť o svojom úmysle uplatniť svoje právo na
rodičovskú dovolenku a uviesť dátum začiatku a ukončenia tejto dovolenky; členské štáty a/alebo sociálni partneri pri
stanovení dĺžky týchto lehôt zohľadňujú záujmy pracovníkov a zamestnávateľov.“), ktorou sa vykonáva revidovaná
Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenka uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC, navrhuje
určiť povinnosť pre ženu a muža, ktorí nastupujú na materskú a rodičovskú dovolenku písomne oznámiť svojmu
zamestnávateľovi predpokladaný deň jej nástupu, jej skončenia. Podľa môjho názoru predkladatelia nad rámec
predmetnej smernice zapracovali do novely aj oznamovaciu povinnosť, týkajúcu sa prerušenia a zmeny nástupu na túto
dovolenku. Napriek opodstatnenosti tohto ustanovenia je potrebné konštatovať, že môže dôjsť k prípadom keď nebude
možno z objektívnych príčin túto lehotu dodržať. Napr. vychádzajúc z § 168 („Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do
starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom
materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť
sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie
však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.“) môže dôjsť k prípadom keď zamestnanec – rodič nevediac , že jeho dieťa
bude choré a naplní sa podstata § 168, nebude relevantne môcť oznámiť zamestnávateľovi predpokladaný deň
prerušenia tejto dovolenky. V tomto prípade sa vynára aj otázka sankcií za nedodržanie tejto zákonnej povinnosti a
vyvodenie zodpovednosti voči takému zamestnancovi. Paradoxne sa pri analýze tohto ustanovenia vynára aj otázka už
spomínanej nejasnosti v určení dňa, ktorý znamenal koniec rodičovskej dovolenky. Predkladatelia novelizácie akosi
pozabudli na zjednotenie právnej úpravy a ponechali v § 168 „ ... nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.“.
Môžeme sa len domnievať, že k zmene a zosúladeniu právnej úpravy dôjde pri „najbližšej“ novele Zákonníka práce.
2.3

Právo na nadnárodné informácie a prerokovanie
Novela Zákonníka práce sa ďalej dotkla aj právnej úpravy Práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie. V
tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že pôvodná úprava týchto ustanovení je účinná do 05. júna 2011. Vychádzajúc zo
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spomenutého aj právna analýza daného stavu bude uskutočnená v týchto intenciách. V poradí paragrafového znenia je
potrebné vychádzať najprv z § 241, ktorý v súčasnom platnom a účinnom znení upravuje:
1. Právo zamestnancov zamestnávateľa a skupín zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov
Európskej únie (ďalej len "členský štát") so sídlom v Slovenskej republike na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa
uskutočňuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo prostredníctvom dohodnutého postupu.
2. Podľa odseku 1 sa u každého zamestnávateľa a v každej skupine zamestnávateľov pôsobiacich na území
členských štátov zriadi európska zamestnanecká rada alebo dohodne postup informovania zamestnancov a prerokovania
s cieľom informovať zamestnancov a rokovať s nimi za podmienok, spôsobom a s účinkami ustanovenými týmto
zákonom.
3. Zamestnávateľ s pôsobnosťou na území členských štátov je povinný financovať
a) zriadenie a činnosť osobitného vyjednávacieho orgánu, európskej zamestnaneckej rady alebo dohodnutého
postupu informovania zamestnancov a prerokovania,
b) náklady na organizovanie rokovaní, tlmočenie, cestovné a ubytovanie členov osobitného vyjednávacieho
orgánu členov európskej zamestnaneckej rady alebo členov pôsobiacich v rámci dohodnutého postupu informovania
zamestnancov a prerokovania.
Vychádzajúc z dôvodovej správy k návrhu zákona táto zmena vyplýva s požiadaviek smernice 2009/38/ES na
spresnenie terminológie Zákonníka práce. Právo zamestnancov členských štátov na nadnárodne informovanie a na
prerokovanie sa realizuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady a prostredníctvom iného postupu informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi. Keďže smernica 2009/38/ES je textom s významom na úrovni Európskeho
hospodárskeho priestoru (ďalej „EHP“) došlo k zmene právnej úpravy v znení „na území členských štátov Európskej únie
a Európskeho hospodárskeho priestoru“, vzhľadom na to, že sa musí vzťahovať aj na štáty EHP („Právo zamestnancov
zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len
"členský štát") a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov na nadnárodné informácie a na
prerokovanie sa uskutočňuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo prostredníctvom iného postupu
informovania zamestnancov a prerokovania s nimi“.) Odsek 2) vymedzuje pojmy informovanie a prerokovanie, ako aj
skutočnosť, že týmto nie sú dotknuté povinnosti podľa ustanovených §§ Zákonníka práce (A. informačné povinnosti pri
prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v zmysel § 29, B. informačné povinnosti pri hromadnom
prepúšťaní podľa § 73, C. ustanovenia o prerokovaní podľa § 237, D. právo na informácie v zmysle § 238). Nové znenie §
241 obsahuje aj nový odsek 3, ktorý vymedzuje vzťah medzi nadnárodným informovaním a prerokovaním podľa
Zákonníka práce a nadnárodným informovaním a prerokovaním, ktoré sa uskutočňuje:
A. v európskej spoločnosti podľa zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti
(§ 50 Právo na informovanie - Predstavenstvo európskej spoločnosti alebo správna rada európskej spoločnosti sú
povinné ... predkladať výboru zamestnancov správu o predpokladanom vývoji podnikateľskej činnosti európskej
spoločnosti..., ... informovať výbor zamestnancov bez zbytočného odkladu o všetkých výnimočných skutočnostiach, ktoré
môžu v značnom rozsahu ovplyvniť záujmy zamestnancov európskej spoločnosti ... ,
§ 51 Právo na prerokovanie - Predstavenstvo európskej spoločnosti alebo správna rada európskej spoločnosti sú
povinné ... prerokovať s výborom zamestnancov správu uvedenú v § 50 ods. 1, a to najmä z hľadiska štruktúry európskej
spoločnosti, jej hospodárskej a finančnej situácie, predpokladaného vývoja jej podnikateľskej činnosti, výroby a odbytu,
situácie a predpokladaného vývoja zamestnanosti a investícií, podstatných zmien týkajúcich sa organizácie, zavádzania
nových pracovných metód alebo výrobných postupov, premiestnenia výroby, zlúčenia alebo splynutia, organizačných
zmien alebo zatvárania prevádzkarní, organizačných zložiek alebo ich dôležitých častí a hromadného prepúšťania ... )
B. v európskom družstve podľa zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve:
(§ 43 Právo na informovanie - Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné pravidelne ... predkladať výboru
zamestnancov správu o predpokladanom vývoji podnikateľskej činnosti európskeho družstva ..., informovať výbor
zamestnancov bez zbytočného odkladu o všetkých výnimočných skutočnostiach, ktoré môžu v značnom rozsahu
ovplyvniť záujmy zamestnancov európskeho družstva, najmä o premiestnení alebo zániku dcérskych spoločností alebo
organizačných zložiek alebo o hromadnom prepúšťaní....
§ 44 Právo na prerokovanie - Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné ... prerokovať s výborom
zamestnancov správu uvedenú v § 43 ods. 1, a to najmä z hľadiska štruktúry európskeho družstva, jeho hospodárskej a
finančnej situácie, predpokladaného vývoja jeho podnikateľskej činnosti, výroby a odbytu, situácie a predpokladaného
vývoja zamestnanosti a investícií, podstatných zmien týkajúcich sa organizácie, zavádzania nových pracovných metód
alebo výrobných postupov, premiestnenia výroby, zlúčenia alebo splynutia, organizačných zmien alebo zatvárania
prevádzkarní, organizačných zložiek alebo ich dôležitých častí a hromadného prepúšťania ...,“).
Novela, ktorú prináša zákon č. 48/2011 Z.z., mení aj ďalšie ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa
kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. V prvom rade je namieste povedať, že otázky kolektívnych pracovnoprávnych
vzťahov sú jednou z najžeravejších tém súčasného, stále sa meniaceho sa pracovného práva. Pri riešení týchto otázok,
ako aj pri uplatňovaní práv z týchto vzťahov, vznikajú mnohé nezrovnalosti a často krát aj spory medzi subjektmi týchto
vzťahov. V rámci sociálneho dialógu dochádza k stretu rôznych, často protichodných záujmov účastníkov dialógu. Celý
sociálny dialóg je vlastne stretom týchto záujmov a smeruje k výsledku, ktorý je určitým kompromisom medzi jednotlivými
požiadavkami jednej, či druhej strany. Hlavným ekonomickým záujmom zamestnancov, ktorý je aj hlavným dôvodom pre
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ich združovanie sa v odboroch, je najmä mzda za vykonanú prácu, ktorá musí spĺňať podmienky spravodlivej odmeny
zabezpečujúcej dôstojnú životnú úroveň. Z tohto pohľadu je potrebné konštatovať, že hlavným partnerom zamestnancov
sú zamestnávatelia, ktorí im za vykonanú prácu túto mzdu poskytujú. Jej výšku, v hrubom vyjadrení, nemôže priamo
ovplyvniť ani zákonodarca, ba ani vláda, ktorá im zákonom garantuje len minimálne mzdové nároky, ale musia si ju
dohodnúť zmluvne so zamestnávateľom v kolektívnej alebo individuálnej zmluve. Na druhej strane zamestnávatelia si
musia uvedomiť, že nie len právne kroky v prospech zvyšovania zamestnanosti, ale aj zachovanie právneho statusu
zamestnanca a napĺňanie ochrannej funkcie pracovného práva v prospech zamestnancov je nevyhnutným faktorom
dobrého fungovania pracovného trhu. Otázky flexibility na jednej strane musia byť nevyhnutne spojené s otázkami
sociálnych istôt a ochrany zamestnancov pred svojvoľným prepúšťaním zo strany zamestnávateľov.
Novela prináša s účinnosťou od 6. júna 2011 aj tieto ďalšie vybrané zmeny:
- Vymedzenie pojmov ako „skupiny zamestnávateľov“; „skupiny zamestnávateľov pôsobiacej na území členských
štátov“ tak, aby zodpovedali zneniu čl. 2 ods. 1 písm. a) a c) smernice 2009/38/ES; zástupcovia zamestnancov pre účely
nadnárodného informovania a prerokovania; tzv. predpokladaného ústredného vedenia v prípade, ak sa skutočné
ústredné vedenie nenachádza na území členských štátov; definícia európskej zamestnaneckej rady, informovania,
prerokovania a nadnárodných otázok.
- Náhrada pojmov v súlade s terminológiou obchodného práva (nahrádza sa termín „organizačná jednotka“
termínom „organizačná zložka“; nahradzuje sa slovo „reprezentantov“ slovom „ústredné vedenie“ v zmysle § 241a ods. 1
písm. e), ktoré zahŕňa aj zástupcu (reprezentanta) zamestnávateľa.
- Podmienky realizácie a vymedzenia obsahu práva zamestnancov na nadnárodné informácie a prerokovanie
(efektívnosť informovania a efektívnosť rozhodovania)
- Menia sa podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi (v súlade čl. 4 smernice 2009/38/ES pod názvom „Zodpovednosť za zriadenie
európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie postupu informovania zamestnancov a porady s nimi“.)
- V § 244 sa spresňuje terminológia a postup začatia vyjednávania, ak aj spôsob vymenovania alebo voľby
zástupcov zamestnancov za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike.
- V súlade s čl. 6 ods. 2 smernice 2009/38/ES („Bez toho, aby bola dotknutá autonómia zúčastnených strán,
dohoda uvedená v odseku 1 medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom, uzatvorená písomne, určí: a)
podniky skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva alebo závody podniku s významom na úrovni
Spoločenstva, na ktoré sa dohoda vzťahuje; b) zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet členov, rozdelenie miest,
ktoré zohľadňuje, pokiaľ je to možné, potrebu vyváženého zastúpenia zamestnancov podľa ich aktivít, kategórií a
pohlavia, a funkčné obdobie; c) funkcie a postup informovania európskej zamestnaneckej rady a porady s ňou, ako aj
podmienky prepojenia medzi informovaním európskej zamestnaneckej rady a porady s ňou a informovaním
vnútroštátnych orgánov zastupujúcich zamestnancov a porady s nimi v súlade so zásadami stanovenými v článku 1 ods.
3; d) miesto konania, frekvenciu a trvanie zasadaní európskej zamestnaneckej rady; e) ak je to potrebné, zloženie, postup
vymenovania, funkcie a rokovací poriadok užšieho výboru zriadeného v rámci európskej zamestnaneckej rady; f) finančné
a materiálne zdroje, ktoré sa majú prideliť európskej zamestnaneckej rade; g) dátum nadobudnutia účinnosti dohody a
dobu jej platnosti, podmienky, za ktorých možno dohodu zmeniť a doplniť alebo ju ukončiť, ako aj prípady, v ktorých by sa
dohoda mala opätovne dojednať, a postup jej opätovného dojednávania vrátane, v prípade potreby, ak sa zmení štruktúra
podniku s významom na úrovni Spoločenstva alebo skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva.“) dochádza k
preformulovaniu a doplneniu obsahových náležitosti dohody o zriadení európskej zamestnaneckej rady.
- Upravujú sa podmienky kreácie, zloženia a právomoci tzv. „Európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa
zákona“.
- Zavádzajú sa a upravujú podmienky informovania zástupcov zamestnancov zamestnávateľa na území
Slovenskej republiky a spôsob prepojenia medzi nadnárodnou úrovňou a národnou úrovňou.
- Dochádza k transponovaniu čl. 8 ods. 1 a 2 smernice 2009/38/ES o ochrane dôverných informácií a tým k
zavedeniu ochrany informácií v § 249a.
- Taktiež novela prináša zrovnoprávnenie v ochrane a zárukách „členov osobitného vyjednávacieho orgánu,
členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania
zamestnancov a prerokovania s nimi“ s inými zástupcami zamestnancov v Slovenskej republike.
3

ZÁVER
Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov prechádza častými zmenami, ktoré sú spôsobené rôznymi
pohnútkami. Ako už bolo spomenuté Zákonník práce, ako základný pracovnoprávny predpis, prešiel počas relatívne
krátkej doby svojej existencie mnohými zmenami. Niektoré boli opodstatnené, pretože pracovné právo sa ako odvetvie
práva, podobne ako právo samotné stále vyvíja a musí reagovať na spoločenské zmeny. Na druhej strane mnohé zmeny
v právnej úprave boli spravené z iných ako odborných pohnútok. Legislatívna smršť čiastkových zmien v Zákonníku práce
so sebou prináša nohé nejasnosti a nestabilitu v pracovnoprávnych vzťahoch, čo sa prenáša aj na samotný trh práce.
V príspevku som sa zaoberal analýzou zmien, ktoré priniesol zákon č. 48/2011 Z.z. V tomto prípade je potrebné
konštatovať, že ide o zmeny, ktoré si vyžiadal tak trh práce, ako aj potreba transponovania a zosúladenia našej právnej
úpravy s požiadavkami Európskej únie. Vychádzajúc z odporúčaní Európskej komisie, z výsledkov judikatúry Súdneho
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dvora, ako aj z legislatívy EÚ, bola vypracovaná analyzovaná zmena, ktorá zavádza nové legálne definície a postupy pri
vybraných inštitútoch pracovného práva. Slovenská republika ako súčasť nadnárodného kolosu v podobe Európskej únie
je povinná rešpektovať mantinely stanovené na jej pôde. V tejto súvislosti došlo k zmenám v právnej úprave zásady
rovnakého zaobchádzania, úpravy materskej a rodičovskej dovolenky, ako aj v pretavení požiadaviek EÚ v definície
a stanovení podmienok pre existenciu zástupcov zamestnancov na nadnárodnej úrovni.
V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že to bola novela potrebná, aj keď v niektorých okamihoch zvádza ku
kritickému pohľadu na zmeny, ktoré so sebou priniesla. Vychádzajúc z informácií o príprave opätovnej novelizácie
Zákonníka práce v dielni Vlády SR, je nevyhnutné konštatovať, že kritický pohľad, ktorý bol na legislatívnu smršť v právnej
úprave pracovnoprávnych vzťahov prezentovaný, bude mať aj naďalej mnoho priestoru na „realizáciu“.
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ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA ZA ZDRAVOTNÝ STAV ZAMESTNANCA
V KONTEXTE PRESADENIA KONCEPTU FLEXIISTOTY V PRAXI1
Marek Švec
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá aplikačnými problémami zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom
úraze alebo pri chorobe z povolania. Bližšie si všíma najmä objektívny charakter zodpovednostného vzťahu, ako i jeho
narušenie rovnováhy práv a povinnosti subjektov pracovného pomeru, ktorú predpokladá zaradenie pracovného práva do
systému súkromného práva. V závere vedeckého príspevku načrtáva nové možnosti pri ďalšej novelizácii pracovného
práva v oblasti zodpovednosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov.
Kľúčové slová: Zdravotný stav zamestnanca, objektívna zodpovednosť, úrazové poistenie, stres v práci
Abstract: In the specified scientific article the author deals with application problems of employer's liability for an accident
or occupational disease. Especially he observes the objective character of employer's liability and distorting the balance
of rights and obligations of subjects of employment. In conclusion the author describes new possibilities for the further
amendment of labour law with respect to responsibility of subjects of labour relations.
Key words: Employee health status, strict liability, accident insurance, work-related stress
1

ÚVOD
Liberalizačné tendencie v pracovnoprávnych vzťahoch sa do súčasnosti presadzovali najmä v pracovnoprávnych
inštitútoch spadajúcich primárne do oblasti tzv. vnútornej flexibility spoločností. Išlo predovšetkým o zavádzanie nových
právnych inštitútov podporujúcich variabilitu organizácie a výstavbu pracovného času (v pripravovanej novelizácii
Zákonníka práce zavádzané zdieľané pracovné miesto), právnu úpravu vzájomných vzťahov medzi zamestnávateľom
a zamestnancom po skončení pracovnoprávneho vzťahu (konkurenčná doložka) alebo posilňovanie sociálneho dialógu na
pracovisku prostredníctvom rozšírenia možnosti úpravy pracovných podmienok kolektívnou zmluvou.
Právna úprava zodpovednostných vzťahov zostala mimo záujmu národného zákonodarcu, hoci i jej existujúci
stav nezodpovedá požiadavkám subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ani reálnym potrebám trhu práce. Nedostatky je
možné identifikovať v zavádzaných právnych inštitútoch (zákonodarca sa napr. pri zdieľanom pracovnom mieste
nezaoberá otázkou zodpovednosti zamestnancov navzájom resp. ich spoločnej zodpovednosti voči zamestnávateľovi),
ale aj v súčasných ustanoveniach Zákonníka práce.
Aplikačné problémy spôsobuje najmä uplatňovanie objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri
pracovnom úraze a pri chorobe z povolania v zmysle § 195 Zákonníka práce. Praktické prípady v uvedenej oblasti
zreteľne preukázali neprimerane oslabené postavenie zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý si pracovný úraz alebo
smrť spôsobil vlastným nedbanlivostným, či úmyselným konaním bez priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Keďže
miestom vzniku ujmy zamestnanca bolo miesto výkonu práce, zamestnávateľ sa stal v okamihu jej vzniku zodpovedným
za škodu. Nerovnovážne postavenie oboch subjektov pracovného pomeru tak zreteľne narušuje súkromnoprávny
charakter pracovnoprávneho vzťahu.
Predmetom vedeckého príspevku je, s ohľadom na uvádzanú problematiku, bližšie skúmanie vzájomných
zodpovednostných vzťahov v prípade vzniku pracovného úrazu alebo smrti zamestnanca na pracovisku, ako i načrtnutie
nových tendencii v sledovanej problematike.
2

PRÁVNY RÁMEC SLEDOVANEJ PROBLEMATIKY
Povinnosť zamestnávateľa chrániť život a zdravie svojich zamestnancov je okrem iného zakotvená aj
v Základných zásadách Zákonníka práce.2
Základný právny rámec upravujúci zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe
z povolania predstavujú napríklad ustanovenia Zákonníka práce (§ 195 – 198), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391 / 2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a subsidiárne i zákon č. 461/2001 Z. z.
o sociálnom poistení. Právny rámec na európskej úrovni dopĺňajú smernica č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na
1 Vedecký príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu APVV označeného LPP-0048-09 s názvom „Flexibilita pracovného
práva a nový systém sociálnej bezpečnosti“, zodpovedná riešiteľka projektu prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc..
2 Čl. 8 Základných zásad Zákonníka práce: ,,Zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov
pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania“.
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podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i smernica č. 89/654/EHS o minimálnych požiadavkách na
bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku resp. iné medzinárodné právne dokumenty3.
Právny rozmer i praktickú aplikáciu vyššie spomínaného zodpovednostného vzťahu charakterizuje predovšetkým
jeho objektívny charakter. Predpoklad vzniku zodpovednosti zamestnávateľa teda nepredstavuje miera jeho zavinenia
a v niektorých prípadoch ani protiprávnosť. Na vznik zodpovednosti sa vyžaduje vznik ujmy, škodná udalosť a príčinná
súvislosť medzi škodnou udalosťou a škodou. Nevyhnutným predpokladom uplatnenia pracovnoprávnych predpisov je ale
existencia pracovnoprávneho vzťahu, pričom zaviazaným na ich preukázanie je zamestnanec.4 V uvedených
predpokladoch vzniku zodpovednosti je skrytých niekoľko významných prvkov, ktoré sa výrazne podieľajú aj na ich
odlišnom vnímaní stranami pracovnoprávneho vzťahu.
Pravdepodobne najpretraktovanejším nedostatkom je podľa názoru zamestnávateľov objektívny charakter
existujúcej zodpovednosti. Hoci Zákonník práce predpokladá vznik pracovného úrazu, choroby z povolania alebo smrti
zamestnanca v súvislosti s plnením pracovných úloh resp. v priamej súvislosti s nimi, súčasne stanovuje všeobecnú
objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa v okamihu ich vzniku, bez zohľadnenia ďalších okolností konkrétneho prípadu.
Zákonník práce v § 196 predpokladá úplné alebo čiastočné zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa, ak preukáže, že
sa zamestnanec sám podieľal na prípadnom vzniku škody. Uvedený výpočet liberačných dôvodov je však taxatívny
a nepripúšťa celú paletu iných možných príčin podieľajúcich sa na vzniku poškodenia zdravia zamestnanca alebo jeho
smrti. Z praxe možno argumentovať napr. prípadom, keď zamestnanec dlhodobo nedodržiaval stanovený liečebný režim
zo strany svojho lekára. Po roku práce prišiel na pracovisko, prezliekol sa do pracovného odevu a ešte pred začatím
samotného výkonu práce zomrel. Následne pitva preukázala, že príčinou náhleho úmrtia bol infarkt myokardu.
Smrť zamestnanca na pracovisku nielenže spôsobila následný vznik objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa a
s tým súvisiacich informačných povinností voči napr. Sociálnej poisťovni. Zároveň však vyniesla do popredia otázky
ohľadom príčin jeho smrti.
Slovenský právny rámec predpokladá, že príčinou pracovného úrazu (úrazového deja) výsledkom ktorého je
smrť zamestnanca, je krátkodobé, náhle a násilné pôsobenie vonkajších vplyvov. Nezávisle od vôle zamestnanca.
Slovenská judikatúra následne rozvinula právny rámec zodpovednosti aj o prípady, kedy nie je jednoznačne možné určiť
pôsobenie vonkajšieho vplyvu. Zodpovednosť zamestnávateľa rozoznáva aj v okamihu, pokiaľ smrť zapríčinená infarktom
myokardu, bola následkom náhleho vypätia síl, veľkej námahy, neobyčajného úsilia, t.j. pracovný úkon presahoval hranice
každodennej vykonávanej práce. Súčasne rozlišuje tzv. psychickú (jednorazové preťaženie pri plnení obzvlášť ťažkých
úloh) alebo fyzickú (neobvyklé, bežnému zaradeniu nezodpovedajúce pracovné vypätie) traumu.5
Nastavený právny rámec tak spôsobuje, že hoci skutočnou príčinou úmrtia mohli byť iné príčiny, zodpovednosť je
automaticky priznaná zamestnávateľovi. Rovnako možno uviesť, že do úvahy neprichádza ani následná liberácia
zamestnávateľa prostredníctvom výsledkov pitvy. Z medicínskeho hľadiska totiž nie je možné v pitevnej správe vysloviť
tvrdenie, že smrť bola výsledkom iných vplyvov, než tých, ktoré súviseli s plnením pracovných úloh. Zamestnávateľ je
prinútený preto skúmať len otázku prípadného porušenia ustanovení pracovnoprávnych predpisov o ochrane života
a zdravia pri práci resp. požitie omamných či psychotropných látok zamestnancov, ktoré by mohli byť jediným dôvodom
vlastného vyvinenia sa.
Existencia objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa však zreteľne narušuje súkromnoprávny charakter
pracovnoprávneho vzťahu a súčasne spôsobuje nerovnováhu vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ. Dôsledkom
zaradenia pracovného práva do systému súkromného práva je práve podobnosť i uplatňovanie rovnakých princípov
a zásad v oboch prípadoch. Hoci možno odôvodniť princíp objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa ochrannou funkciou
pracovného práva v prospech zamestnanca, nevyhnutne prichádza do úvahy otázka prekročenia prípustnej miery limitácie
individuálnej autonómie vôle zamestnávateľa. Ochrana zdravia a života zamestnanca musí stáť v popredí posudzovania
akýchkoľvek vzťahov súvisiacich s existenciou pracovnoprávneho vzťahu. Rovnako ako nutnosť zohľadňovať faktické
slabšie postavenie zamestnanca ako subjektu pracovného pomeru voči zamestnávateľovi.
Potrebné je však vnímať aj situácie, kedy sa sám zamestnanec vystaví svojím vlastným konaním do situácie,
ktorá ma za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Zákonník práce však uvedenú situáciu úplne opomína
a viaže ju len na pomerne striktne formulované zákonné liberačné dôvody. I keď možno na základe určitých súdnych
rozhodnutí vnímať možné odchýlenie v podobe pripustenia preukázania iných okolností vzniku choroby z povolania či
pracovného úrazu6, ustanovenia pracovnoprávnych predpisov doposiaľ uvedenú skutočnosť neakcentovali.
Vyvažujúcim prvkom objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa má byť existujúci obligatórny systém povinného
poistenia, ktorý nie je špecifikom výlučne slovenskej právnej úpravy. Podobným spôsobom nastavený koncept

3 Ústava Slovenskej republiky, Charta Organizácie spojených národov, Listina ľudských práv a slobôd, Európska sociálna charta,
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 155 o bezpečnosti a zdraví zamestnancov a o pracovnom prostredí a pod.
4 BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár, str. 594 – 602.
5 R 9/1963.
6 R 17/1975 (,,Niektoré choroby z povolania nevznikajú len v pracovnom procese, ale aj za iných okolností a z iného dôvodu. V takomto
prípade treba zamestnávateľovi umožniť, aby prípadne predložil dôkaz o tom, že choroba vznikla výlučne z príčin, ktoré neboli v súvislosti
s prácou pre iného.
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zodpovednosti spolu s povinným poistením pre prípad úmrtia zamestnanca či vzniku škody pri pracovnom úraze alebo pri
chorobe z povolania možno nájsť aj v pracovnoprávnych úpravách Grécka, Ruskej federácie, Holandska alebo Írska.
Obligatórna účasť zamestnávateľa v poistnom systéme mu má pomôcť pri nevyhnutnosti úhrady prípadných
finančných nákladov súvisiacich s liečbou a rehabilitáciou zamestnanca, či zabezpečením pozostalých.
Hoci sa obligatórna povinnosť javí pochopiteľná z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa možno považovať za
dvojnásobne potrestaného. Na jednej strane znáša dôsledky objektívnej zodpovednosti za zdravotný stav zamestnanca,
na druhej strane sa mu podnikové náklady zvyšujú prostredníctvom povinných príspevkov do sociálneho systému
v podobe úrazového poistenia.
Riešenie načrtnutej situácie sa javí dvomi spôsobmi. Zavedením subjektívnej zodpovednosti zamestnávateľa
alebo rozšírením liberačných dôvodov v Zákonníku práce v nadväznosti na obmedzenie poskytovania dávok zo systému
sociálneho poistenia.
Zavedenie subjektívnej zodpovednosti zamestnávateľa pri súčasnom zohľadnení situácie na trhu práce
i v praktických prípadoch správania niektorých zamestnávateľov možno považovať skôr za nereálne. Subjektívna
zodpovednosť by predpokladala preukázanie príčinnej súvislosti medzi plnením pracovných úloh a následným vznikom
pracovného úrazu alebo choroby z povolania. S ohľadom na slabšie postavenie zamestnanca ako subjektu pracovného
pomeru by bolo nevyhnutné uvažovať o obrátenom dôkaznom bremene, ktoré je už pravidelnou súčasťou viacerých
pracovnoprávnych predpisov v národných úpravách členských krajín Európskej únie. Zamestnávateľ by bol zaviazaný
preukázať, že vznik napr. pracovného úrazu bol zapríčinenými inými vonkajšími vplyvmi, než tými, ktoré majú svoj pôvod
vo výkone práce. Hoci práve vyššie uvedený problém pri úmrtí zamestnanca by sa nevyriešil, nová právna úprava by
akceptovala všetky ostatné možné príčiny vzniku pracovného úrazu alebo z choroby z povolania. Odstránenie taxatívneho
výpočtu liberačných dôvodov by tak znamenalo v uvedenej súvislosti krok vpred. Rovnako by však bola neskôr vylúčená
zodpovednosť zamestnávateľa, ak by sa neskôr zistilo, že sám zamestnanec zámerne prispel k vyvolaniu deja či vzniku
nebezpečnej situácie, ktorá mala za následok vznik pracovného úrazu resp. jeho smrť.
Nedostatok popísaného konceptu by sa ale pravdepodobne prejavil v situácii, kedy by bol zamestnávateľ
v zmysle nastavených právnych predpisov zaviazaný k poskytnutiu finančného odškodnenia. Nielen za vynaložené
náklady slúžiace na uzdravenie zamestnanca, ale aj v podobe rôznych plnení v súvislosti so znížením jeho pracovnej
spôsobilosti resp. ako kompenzácia jeho rodine. Súhrn poskytovaných plnení by predstavoval pomerne značný finančný
obnos, ktorý by mohol znamenať pre zamestnávateľa nielen vysoký jednorazový náklad obmedzujúci ďalší rozvoj
spoločnosti, ale byť i dôvodom pre ,,náhle“ ukončenie podnikania. Možnosť zamestnanca domôcť sa finančných
prostriedkov by tak bola výrazne sťažená, ak nie nemožná.
Prijateľným kompromisom sa preto javí rozšírenie liberačných dôvodov v § 196 Zákonníka práce. Popri
existujúcich dôvodov týkajúcich sa predovšetkým porušenia právnych predpisov zamestnancom alebo požitia alkoholu by
bolo ustanovenie paragrafu doplnené o možnosť absolútneho vyvinenia sa zamestnávateľom v okamihu, ak bude zjavná
iná príčina vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Právna úprava by tak legislatívne recipovala už vopred
prípustnú možnosť vyplývajúcu zo slovenskej judikatúry a vo väčšej miere zohľadňovala praktické prípady vyskytujúce sa
na trhu práce. Súčasne by však nárokovateľnosť dávok vyplývajúcich z existujúceho sociálneho poistenia bola
obmedzená v zmysle pomerného alebo úplného znášania finančných nákladov súvisiacich s liečbou zamestnanca.
S ohľadom na ťaživosť situácie pre pozostalých by sa uvedený model neuplatňoval pri úmrtí zamestnanca, aj keď by sa
neskôr zistilo, že príčina úmrtia nesúvisela s plnením pracovných úloh.
Rozšírenie liberačných dôvodov by nasledovalo existujúci trend prehodnocovania existujúcich pracovnoprávnych
inštitútov s možnosťou ich väčšej liberalizácie a posilnenia flexibility. Súčasne by však objektívny princíp zodpovednosti
zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania plnil v dostatočnej miere ochrannú funkciu
pracovného práva.
Podobný prístup ako v slovenskom pracovnom práve možno nájsť k problematike zodpovednosti zamestnávateľa
za zdravotný stav zamestnanca aj v iných európskych alebo mimoeurópskych právnych úpravách.
Grécka právna úprava rozoznáva pod pojmom pracovného úrazu náhly a neočakávaný jav, ktorý zapríčiní
minimálnu pracovnú neschopnosť zamestnanca v trvaní troch kalendárnych dní. Ide o tzv. osobitný typ zodpovednosti
zamestnávateľa v súvislosti s hroziacim poškodením života a zdravia zamestnanca, nezávisle od miery zavinenia
zamestnávateľa, ale i účinnosti pracovnej zmluvy. Zodpovednosť zamestnávateľa je však vylúčená v okamihu, kedy sa
zamestnanec sám úmyselne uviedol do stavu zapríčiňujúceho vznik pracovného úrazu resp. vyvolal príčinný dej,
výsledkom ktorého bolo poškodenie jeho zdravia. Grécke pracovné právo umožňuje aj pomerné zníženie odškodného
poskytnutého zamestnancovi prostredníctvom súdu, pri preukázaní porušenia právnych predpisov o ochrane života a
zdravia pri práci bez existencie primeraného právneho dôvodu.
Odškodnenie zamestnanca pri vzniku pracovného úrazu sa môže pohybovať až do výšky 6 priemerných
mesačných platov, pričom sa pripúšťa aj možnosť jeho zvýšenia prostredníctvom súdneho rozhodnutia.7
Ruská právna úprava na rozdiel od európskej predpokladá zodpovednosť zamestnávateľa i zamestnanca len za
škody vzniknuté v súvislosti s protiprávnym a zavineným konaním alebo nedbanlivostným opomenutím konania druhej
strany. Výška prípadného odškodnenia poskytovaného zamestnancovi pri konaní zamestnávateľa sa diferencuje
7

HENSSLER, M. – BRAUN, A.: Arbeitsrecht in Europa, Köln: Verlag Otto Schmidt KG, s. 457 – 458, 1192.
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vzhľadom na kauzalitu prípadu. Ruské pracovné právo teda nezakotvuje objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa.
Súčasne však stanovuje obligatórnu povinnosť zamestnávateľa v štátnom poistnom systéme pre prípad vzniku
pracovného úrazu u zamestnancov. Ide teda vlastne o akúsi kombináciu európskych prvkov zodpovednostného systému
ochrany zdravia zamestnancov pri práci.8
3

KONCEPCIA OCHRANY ZDRAVOTNÉHO STAVU ZAMESTNANCA V PRACOVNOM PRÁVE
V súvislosti s načrtnutou problematikou sa však nedostatky objavujú aj v celej koncepcii tzv. ,,zdravotného stavu“
zamestnancov pri výkone práce. Prax poukázala na nedokonalosť systému zabezpečenia zdravotného systému na trhu
práce. V prípade tzv. vstupných zdravotných prehliadok alebo priebežného sledovania zdravotného stavu zamestnancov
sa opakovane preukázalo, že problémom je často kvalita vykonávaných lekárskych prehliadok zo strany medicínskeho
zariadenia, či praktického lekára. Prehliadky sa často obmedzujú iba na meranie krvného tlaku resp. rozhovory so
zamestnancami o ich prípadných zdravotných problémoch, bez odberov krvi či moči, ktoré by mohli slúžiť ako včasné
indikátory budúceho ochorenia. Zamestnávateľ je tak často v pozícii štatistu. Zamestnanec často podloží svoj zdravotný
stav lekárskym posudkom, hoci v skutočnosti mu hrozia niektoré závažné ochorenia. Zamestnávateľ tak i napriek tomu
následne preberá zodpovednosť za jeho zdravotný stav vďaka uplatneniu objektívnej zodpovednosti bez možnosti
poukázania na predchádzajúce zlyhanie zdravotného dohľadu s nasledujúcim poskytnutím dávok úrazového poistenia.
Jediným, no utopickým, riešením sa tak javí možnosť zamestnávateľa, aby každý deň pred začatím práce
odmeral zamestnancom tlak. S ohľadom na neexistujúcu kvalifikáciu zamestnávateľa odborne posúdiť namerané hodnoty,
veľkosť spoločností, početnosť zamestnancov i obmedzené množstvo zistených chorôb je uvedená možnosť skôr
formálnym konštatovaním.
Rovnako sa ustanovenia Zákonníka práce nedokázali primerane vysporiadať s požiadavkami smernice č.
94/33/EHS o ochrane mladých ľudí pri práci. Zákonník práce zaväzuje zamestnávateľa zabezpečiť lekársku prehliadku
mladistvého zamestnanca pred preradením na inú prácu; pravidelne, podľa potreby najmenej jeden raz za rok, ak
osobitný predpis neustanovuje inak9 alebo v prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy10. Zákonník práce však nesprávne
transponoval tzv. povinnosť zamestnávateľa posúdiť riziká spojené s výkonom práce mladistvých zamestnancov.11
Posúdenie sa má uskutočniť pred nástupom do práce a pri každej podstatnejšej zmene pracovných podmienok
najmä s ohľadom napr. na vybavenie a usporiadanie pracoviska alebo pracovného miesta, povahe, stupňu a dobe
vystavenia fyzikálnym, biologickým a chemickým vplyvom a látkam, či úrovni odbornej prípravy a výučby poskytnutej
mladým ľuďom. Pokiaľ sa posúdením potvrdí existencia vzniku rizika pre bezpečnosť alebo telesné a duševné zdravie
mladých ľudí, zabezpečí sa primerané (bezplatné) posudzovanie a sledovanie ich zdravotného stavu v pravidelných
intervaloch.
Povinnosť posúdenia zamestnávateľa sa do slovenského právneho poriadku premietla iba v podobe ustanovenia
osobitného právneho predpisu12 („ďalej ako nariadenie“). Nariadenie vlády však povinnosť posúdenia požaduje iba
v prípade existencie „špecifických rizík“ spočívajúcich vo vystavení mladistvého zamestnanca škodlivému pôsobeniu
fyzikálnych, chemických, biologických faktorov. Smernica však pri vymedzení pojmu ,,špecifické riziká“ v čl. 6 ods. 1
odkazuje na čl. 7 ods. 1 smernice, ktorý definíciu špecifickosti neobsahuje. Iba konkretizuje jej prípadný dopad na
mladistvého zamestnanca.
Uskutočnenie lekárskej prehliadky pri podstatnejšej zmene pracovných podmienok uvedenej v smernici sa podľa
súčasného právneho stavu (§3 ods. 2 nariadenia) však vzťahuje iba na pracovné pomery súvisiace s vymedzením
špecifických rizík podľa nariadenia vlády SR. Ostatným zamestnávateľom takúto povinnosť neukladá.
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Otázka posúdenia príčin pracovného úrazu alebo choroby z povolania zamestnanca však úzko súvisí aj s iným
pracovnoprávnym inštitútom – odstupným v zmysle § 76 Zákonníka práce. Ustanovenie § 76 ods. 2 požaduje od
zamestnávateľa poskytnutie odstupného v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, pokiaľ
príde k ukončeniu jeho pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že napr. nemôže vykonávať prácu pre
pracovný úraz, chorobu z povolania a pod.
Zákonodarca však v uvedenom prípade rovnako nepredpokladá situáciu, že k poškodeniu zdravia zamestnanca
by mohlo prísť jeho vinou a neumožňuje zamestnávateľovi obmedziť výšku vyplateného odstupného alebo jeho vyplatenie
úplne odmietnuť. Právny inštitút odstupného predpokladá, že vyplatený násobok priemerného mesačného zárobku slúži
ako istá miera satisfakcie za skoršie ukončenie pracovnoprávneho vzťahu z určených dôvodov. V uvedenom prípade však
jeho podstata odporuje okolnostiam konkrétneho prípadu a odstupné by tak poskytnuté byť nemalo. Hoci ochranná
Ibidem.
§ 176 Zákonníka práce.
10 § 41 ods. 3 Zákonníka práce.
11 Čl. 6 ods. 2 smernice č. 94/33/EHS o ochrane mladých ľudí pri práci.
12 Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých.
8
9
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funkcia pracovného práva je prevládajúcim princípom, istá miera zodpovednosti za vlastné rozhodnutie musí byť
ponechané aj na samotného zamestnanca.
Do kontextu nerovnováhy právnej úpravy ochrany zdravotného stavu a života zamestnanca spadá i problematika
kontroly dodržiavania stanoveného liečebného režimu. V prípade vzniku dočasnej práceneschopnosti v zmysle zákona
o sociálnom poistení je ošetrujúcim lekárom určený tzv. liečebný režim. Zamestnanec (poistenec) je s ohľadom na
ustanovenie § 227 ods. 2 a 4 zákona o sociálnom poistení zaviazaný okrem iného aj na dodržiavanie stanoveného
liečebného režimu. Medzi ďalšie povinnosti možno zaradiť napr. zdržiavať sa na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie
nemocenského poskytovaného Sociálnou poisťovňou resp. zúčastňovať sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na
prácu počas trvania dočasnej práceneschopnosti.
Zákon však v prípade vykonávania samotného dohľadu nad dodržiavaním liečebného režimu zavádza zaujímavý
model. Hoci je zamestnávateľ povinný poskytovať nemocenské zamestnancovi počas prvých desiatich dní jeho dočasnej
práceneschopnosti, Sociálna poisťovňa poskytuje nemocenské až od jedenásteho dňa, zamestnávateľ nie je oprávnený
na kontrolu stanovených povinností zamestnancovi. Jediným oprávnený subjektom kontroly je v tomto prípade posudkový
lekár, ktorý organizuje celý proces, spolu s príslušným zamestnancom Sociálnej poisťovne. Odôvodnenie zákonodarcu
spočíva v skutočnosti, že zamestnávateľ nie je dostatočne odborne zdatný posúdiť zdravotný stav zamestnanca.
Model ,,zamestnávateľ platí, ale nerozhoduje“ je opätovným potvrdením porušenia rovnováhy systému. Hoci
zamestnávateľovi zákon následne poskytuje určité možnosti v okamihu, keď zamestnanec poruší stanovený liečebný
režim, obdobie tzv. nepracujúceho zdravého zamestnanca môže byť s ohľadom na potreby zamestnávateľa neprimerane
dlhé. Zamestnávateľ počas neprítomnosti musí buď práceneschopného zamestnanca nechať zastupovať alebo
zabezpečiť potrebné organizačné zmeny často vedúce k odmietnutiu objednávok. Obe možnosti mu prinášajú zvýšené
náklady alebo preukázateľnú stratu. I keď je zamestnávateľ pri porušení liečebného režimu zamestnancom oprávnený
napr. skončiť pracovný pomer, uvedená sankcia nezabráni predchádzajúcemu vzniku negatívneho hospodárskeho
výsledku spoločnosti.
Pravidelnou praxou v podmienkach slovenského trhu práce aj napriek tomu zostáva skutočnosť, že
zamestnávateľ prostredníctvom určených zamestnancov i napriek neexistencii právneho dôvodu kontroluje zamestnancov
v ich obydliach.
4

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA ZA ZDRAVOTNÝ STAV ZAMESTNANCA DE LEGE FERENDA
V súvislosti s neustále meniacimi sa podmienkami na trhu práce sa v akademických diskusiách začína objavovať
názor, aby zamestnávateľovi bol priznaný osobitný typ zodpovednosti za stres zamestnanca v práci, ktorý často vedie
k vzniku rôznych ochorení. Uvedenú snahu možno vnímať ako protipól silnejúcich liberalizačných snáh.
Zavedenie nového typu zodpovednosti súvisí s opakovanými prípadmi zamestnancov trpiacimi na rôzne
ochorenia, ktoré však neboli právne akceptované ako pracovné úrazy. Zamestnancom teda bola odňatá možnosť poberať
rôzne dávky úrazového poistenia alebo domáhať sa vyplatenia odstupného. Za spoločného menovateľa všetkých
zdravotných problémov bolo neskôr označená vysoká miera zaťaženia pracovným stresom.
Problematika zodpovednosti zamestnávateľa za stres v práci sa objavila počas posledných rokov, najmä po
zrýchlení technologického rozvoja, silnejúcich internalizačných a globalizačných tendencii zasahujúcich aj do oblasti
pracovnoprávnych vzťahov, či objavení sa nových modelov výstavby pracovného času a jeho organizácie.
Zamestnávatelia vo zvýšenej miere požadujú od svojich zamestnancov intenzívnejší a efektívnejší pracovný výkon
spravidla za poskytnutie rovnakej mzdy.
Pravidelným následkom dlhodobého pôsobenia stresu sú následne opakované krátke výskyty rôznych
negatívnych zdravotných následkov, ako napr. syndróm burnout, stavy monotónnosti, dissstress apod. Prvé tendencie sa
objavili v pracovnom práve Veľkej Británie v polovici deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.
Zodpovednosť zamestnávateľa je v britskom práve koncipovaná ako osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za
prípadné poškodenie zdravia zamestnancovi, ktoré je podmienené stresom. Zodpovednosť zamestnávateľa môže mať
občianskoprávny charakter, rovnako ako trestnoprávny. Zamestnanec sa preto následne môže rozhodnúť, aký právny
prostriedok zvolí pre možnosť získania prípadného finančného odškodnenia. Popri využití klasického postupu podania
výpovede sa môže rovnako domáhať rozhodnutia súdu pre pracovné právo o diskriminácii na základe zdravotného stavu.
Súčasne je možné podať žalobu na všeobecný súd a domáhať sa vyplatenia odškodnenia v podobe bolestného.
Samotný koncept zodpovednosti za stres je však možno označiť za neprehľadný. A to najmä z dôvodu
neexistencie jasnej definície stresu ako primárneho faktoru oprávňujúceho získanie právneho nároku na vznik
zodpovednosti zamestnávateľa. Pojem stres nadobúda rôzne konotácie s ohľadom na rôzne oblasti vedeckého
i spoločenského života. V uvedenom kontexte bol za prijateľnú definíciu stresu prijaté nasledujúce z medicínsko –
biologického hľadiska: ,, Stres je nešpecifická reakcia organizmu na vonkajšie požiadavky a zaťaženie, ktoré narušujú
dynamickú rovnováhu organizmu fyzickej osoby“.
Zásadné prekážky pri novej zodpovednosti zamestnávateľa sa však vyskytujú aj v nemožnosti kvantifikácie miery
zaťaženia stresom u zamestnanca ako primárneho právneho dôvodu pre prípadné vyplatenie odškodnenia. Stanovenie
okamihu, pri ktorom intenzita pracovného zaťaženia zamestnanca prekročí predpokladanú mieru normálneho výkonu
práce a spôsobí ohrozenie zdravia zamestnanca je do súčasnosti náročné. I preto je uvedený koncept založený
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predovšetkým na posúdení konkrétneho prípadu príslušným súdom a odškodné je určené v závislosti od subjektívneho
rozhodnutia súdu s ohľadom na podmienky jednotlivých prípadov.
5

ZÁVER
Ochrana života a zdravia zamestnanca pri výkone závislej práce predstavuje základný imperatív ochrannej
funkcie pracovného práva. Existujúci právny rámec obsiahnutý predovšetkým v Zákonníku práce často nezodpovedá
požiadavkám subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ani reálnym potrebám trhu práce. Prehodnocovanie jednotlivých
ustanovení pracovnoprávnych predpisov ale musí prebiehať za prísneho posudzovania s ohľadom na dodržiavanie
základných ľudských práv a slobôd. Ponechanie objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom
úraze alebo pri chorobe z povolania musí zároveň poskytovať primerané možnosti zamestnávateľa vyviniť sa v okamihu
preukázania pochybenia zamestnanca vedúceho k poškodeniu vlastného zdravia. Nevyhnutným sa ale javí aj
prehodnotenie celkového konceptu ochrany zdravia zamestnanca pri realizácii preventívnych lekárskych prehliadok, ako
i v prípade práv a povinností, ktorými disponuje zamestnávateľ napr. pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca.
Pravdepodobnosť právneho ukotvenia nových typov zodpovednosti na strane zamestnanca i zamestnávateľa
musí byť nielen výsledkom hlbokej akademickej diskusie, ale i praktických dopadov na zachovanie potrebnej flexibility
pracovnoprávnych ustanovení.
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PRÁVO NA STÁVKU JAKO ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO –
CÍRKEVNÍ ZAMĚSTNANCI
Jan Horecký
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: V předloženém článku autor pojednává o právu na stávku jako základním lidském právu, které náleží každému
člověku a občanu ke kolektvní ochraně jeho hospodářských a sociálních zájmů. Kromě obecného odkazu na mezinárodní
prameny, jako jsou zejména Evropská sociální charta či úmluvy Mezinárodní organizace práce autor uvádí i specifické
vnitrostátní prameny. Celý článek pak ukazuje na rozměr práva na stávku v kontextu německé právní úpravy a meritorně
cílí na deskripci práva na stávku v případě zaměstnanců církevních organizací. V stěžejní části článku je tak představena
geneze vnímání oprávnění stávkovat u výše uvedené skupiny subjektů. Článek si tak dává za cíl poukázat na právo na
stávku jako na základní lidské právo, které má svůj svébytný a nezastupitelný prostor i ve specifickém prostředí tvořeném
normami církevního práva ve Spolkové republice Německo.
Kľúčové slová: základní lidské právo, stávka, církev, právo na sebeurčení, dritter weg,
Abstract: In the present article the author describes the general right to strike as a fundamental human right that belongs
to every man and citizen to protect its economic and social interests. In addition to a general reference to international
sources, such as in particular the European Social Charter and ILO Conventions, the author mentions the specific national
sources. The whole article then points to the treatment of the right to strike in the context of German law and the merits of
targeting the description of the right to strike for employees of church organizations. In the central part of the article is
presented the genesis of the perception of the strike authorization for the above mentioned groups of subjects. The aim of
the article is to present the right to a strike as a fundamental human right, which has a distinctive and irreplaceable place
even in the canon law in the Federal Republic of Germany.
Key words: fundamental human right, strike, the Church, the right to self-determination, Dritter Weg
1

ÚVOD
K výsadám moderního světa, který je založen na právních jistotách a garancích, bezesporu patří primárně rovné
a harmonické postavení subjektů všech soukromoprávních vztahů a mezi jednotlivými členy společnosti. Stejně tak patří
k základním atributům moderního společenského uspořádání právo všech členů společnosti svobodně se zavazovat,
rozhodovat a jednat, jak vyplývá z meritorní zásady úpravy soukromoprávních vztahů, tj. zásady dispozitivity, a svobodně
si tak vlastním jednáním vytvářet podmínky svého všedního bytí. Nicméně i přes to, že mají být soukromoprávní vztahy
mezi členy společnosti realizovány s minimální mírou zásahu státní moci, zasahuje stát do uspořádání společenských
vztahů dotčených soukromoprávních subjektů i tak, že prostřednictvím veřejnoprávních norem garantuje specifickým
skupinám členů společnosti specifická oprávnění pro realizaci a domáhání se svých nároků a práv i v jiných případech,
resp i jinou cestou, nežli jen v soudních sporech, popř. pomocí rozhodčího řízení. Tento princip je identifikovatelný
především v oblasti úpravy soukromoprávních vztahů na poli pracovního práva, resp. v oblasti úpravy pracovních
podmínek prostřednictvím institutů kolektivního pracovního práva. Zde totiž zákonodárce ve světle mezinárodní
normotvorby zahrnuje mezi základní lidská práva zaměstnanců i právo svobodně se organizovat a sdružovat do
odborových organizací a kolektivně prosazovat a hájit svoje hospodářské a sociální zájmy. K prosazení hospodářských a
sociálních zájmů zaměstnanců pak odborové organizace v procesu kolektivního vyjednávání disponují oprávněním využít
jedinou legální formu nátlaku, kterou je stávka.
Obecně vymezený okruh nositelů, kteří jsou oprávnění v rámci kolektivního vyjednávání přistoupit ke stávce, tedy
zaměstnanci prostřednictvích svých zástupců – odborových organizací, může být v národních úpravách různým
způsobem, resp. v různé míře ještě determinován. Nejčastěji tak dochází k vyloučení některých skupin zaměstnanců, kteří
ze své funkce a pracovního zařazení nemohou na využití práva na stávku participovat. Např. česká právní úprava již v čl.
44 LZPS do této skupiny zaměstnanců řadí např. příslušníky bezpečnostních sborů, či příslušníky ozbrojených sil, soudce
a prokurátory. Další negativní vymezení osob pak může vyplývat i ze specifické zákonné právní úpravy1.
Cílem tohoto článku však není se zaobírat širším rozborem práva na stávku v České republice, ale spíše
zaměření se na právo na stávku v Spolkové republice Německo, a to zejména v případě specifické skupiny zaměstnanců.
Meritorní pozornost tak bude věnována právu na stávku v případě církevních zaměstnanců.

1

Např. zák.č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.
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2

OBECNĚ K PRÁVU NA STÁVKU V NĚMECKU
Právo na stávku je v Německu, podobně jako i v jiných státech spojeno s obecným pojmem svobody sdružování
se (Koalitionsfreiheit). Právo svobodně se sdružovat vychází v Německé úpravě z čl. 9 ods. 3 základního zákona. V tomto
směru lze identifikovat dvojí rozsah tohoto základního lidského práva. V první podobě představuje oprávnění každého
individuálního subjektu vytvářet sdružení a vstupovat do nich, a to za účelem ochrany, hájení a podporování lepších
pracovních a hospodářských podmínek a podílet se tak na kolektivním životě zaměstnanců. V druhé rovině právo na
svobodné sdružování představuje zajištění, resp. ochranu existence kolektivních uskupení a současně i jejich vlastní
„kolektivní“ činnost2.
2.1

Vnitrostátní úprava
Právo na stávku je tedy chápáno jako součást základního práva na svobodné sdružování se, nicméně vlastní
definici a explicitní vyjádření práva na stávku německý základní zákon přímo neobsahuje. Interpretací čl. 9 odst. 3 však
lze dojít k závěru, že v obecné rovině je i právo na stávku v tomto ustanovení obsaženo, nicméně pouze ve své ryzí
podobě, tj. pouze jako oprávnění k použití tohoto krajního prostředku kolektivního vyjednávání. Další specifické podmínky,
jako např. kdy je možné ke stávce přistoupit a další např. procesní pravidla apod. pak ve většině případů upravují zákonné
předpisy jednotlivých spolkových zemí. Otázky výkonu práva na stávku jsou pak tedy obsaženy ne v základním zákoně,
ale v celé řadě obyčejných předpisů nižší právní síly3. Stejně tak se otázkami výkonu stávky zabývají např. i stanovy
jednotlivých odborových organizací či organizací zaměstnavatelů. Nicméně uplatnění takových ustanovení však připadá
v úvahu pouze ve vztahu k s tou kterou organizací zastřešeným subjektům kolektivního pracovního práva.
2.2

Mezinárodní úprava
Z pohledu mezinárodní úpravy pak německý zákonodárce čerpá z obecně známých mezinárodních smluv či
úmluv mezinárodní organizace práce.
Pramen práva na stávku tak i v německém pracovněprávním prostředí může být bezesporu označena např.
Evropská sociální charta, která ve svém článku 6 odst. 4 zajišťuje všem zaměstnancům i zaměstnavatelům v případě
konfliktu zájmů právo přistoupit ke kolektivním akcím, včetně práva na stávku, s výhradou střetu zájmů v případě plnění
závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou před tím uzavřeli. Svou zákonnou garanci zde tedy nalézá jak
stávka, tak i výluka. K bližšímu vymezení jednotlivých podmínek je pak povinována samotná národní právní úprava,
přičemž k omezení může dojít jenom tam, kde jsou přijatá omezení v demokratické společnosti nezbytná na ochranu práv
a svobod jiných nebo na ochranu veřejného zájmu, národní bezpečnosti, veřejného zdraví nebo morálky.
Stejně tak lze mezi základní mezinárodní prameny řadit i Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP), která ve
svém čl. 11 stanovuje právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva
zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich4. Podobně jako u práva na stávku garantovaného
Evropskou sociální chartou však i zde nelze tohoto práva využívat bez hranic. Čl. 11 EULP sice právo na stávku v obecné
rovině jednoznačně garantuje, nicméně zůstává v intencích pravomoci členských států, jakým způsobem se konkrétně
práva plynoucí z tohoto článku budou uplatňovat.5
3

STÁVKA JAKO PROSTŘEDEK „PRACOVNÍHO BOJE
Pod pojmem pracovního boje, který v sobě zahrnuje i stávku, lze v obecné rovině rozumět opatření kolektivní
povahy ze strany zaměstnavatele nebo zástupců zaměstnanců směřující k narušení harmonických vztahů mezi
základními subjekty pracovněprávního vztahu a přerušení práce, za účelem dosažení předem stanoveného cíle (např.
uzavření kolektivní smlouvy, popř. tarifní smlouvy apod.). Fundamentálním cílem použití tohoto prostředku kolektivního
vyjednávání by mělo být především uzavření nové, nebo změny podmínek staré tarifní smlouvy.
Stávkou je pak podle německé literatury možno rozumět nějaké „větší skupinou zaměstnanců plánované a
společné přerušení pracovních povinností za účelem dosažení společného předem stanoveného cíle“. Samotné
provádění stávky pak může být v několika podobách, resp. formách. Může se jednat buď o úplné zastavení pracovní
činnosti tím, že se zaměstnanci vůbec nedostaví na svoje pracoviště, nebo se sice dostaví, ale práci nevykonávají (tzv.
Sitzstreik). Zaměstnanci však mohou přistoupit i k jiné podobě výkonu stávky, a to tak, že nebudou svoji práci vykonávat
stoprocentně kvalitně (tzv. Bummelstreik) a v neposlední řadě mohou vykonávat stávkovou činnost tak, že budou sice plnit
úkoly přidělené zaměstnavatelem, nicméně až za předůsledného dodržování pořádkových a ochranných předpisů (tzv.
Dienst nach Vorschrift)6, které ve výsledku povede k ekonomickému poškození aktivit zaměstnavatele, neboť samotný
výkon práce bude pod kumulativním vlivem těchto omezení tendovat k strojovému výkonu pracovní činnosti bez
jakéhokoliv projevu kreativity a flexibilního přístupu k odstranění jinak běžně řešených problémů .
RÜTHERS a kol.: Arbeitsrecht, s. 224.
Např. BetrVG, KschG.
4 BÖLLMAN, HEMME, KORKMAZ: Die Menschenrechte als Grundlage für eine gesamteuropäische Rechtsentwicklung und ihr Einfluss
auf das Strafrecht, das Öffentliche Recht und das Zivilrecht, str. 304.
5 viz. ESLP: Schmidt and Dahlström vs. Švédsko.
6 HROMADKA, MASCHMANN: Arbeitsrecht 2: Kollektivarbeitsrecht + Arbeitsstreitigkeiten, s. 153.
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Proto, aby mohla být stávka považována za formu, resp. prostředek legálního nátlaku zaměstnanců zastoupených
odborovou organizací na zaměstnavatele, musí být splněno několik základních předpokladů a podmínek7. V prvé řadě
musí být splněn předpoklad aktivace práva na stávku oprávněným subjektem. Vyhlásit stávku tedy nemůže jakýkoliv
subjekt, ale pouze subjekt, který disponuje subjektivitou k tarifnímu vyjednávání a současně tento subjekt musí být
oprávněn k tarifnímu vyjednávání i v konkrétním dotčeném kolektivním sporu. Druhou podmínkou pak jsou náležitosti
obsahu, resp. předmětu vyjednávání. Tím pak je především přípustnost kýženého tarifního cíle. Musí se tedy jednat o spor
o uzavření či změnu tarifní smlouvy, dále musí jít o požadavek, který je možné upravit v tarifní smlouvě a v neposlední
řadě je nutné dodržet hranice tarifní úpravy. Jako třetí podmínku lze akceptovat dodržení tzv. Friednspflicht, tedy období,
kdy je tarifní smlouva v platnosti a kdy nelze o změně žádných podmínek vyjednávat. Podobně jako v české národní
úpravě by i v Německu měla být stávka využívána jako prostředek ultima ratio. Stávka by tedy měla být používána jako
poslední prostředek tarifního vyjednávání, a to až v okamžiku, kdy jsou již vyčerpány všechny ostatní možnosti, jak
dosáhnout kýženého tarifního cíle. V během celé stávky by pak stávkující strana měla dbát férových pravidel jejího
průběhu, mezi které můžeme řadit např. povinnost zorganizovat a zajistit chod nutných služeb a výrobních procesů, či
povinnost po dosažení kýženého cíle opět nastolit „pracovní mír“ a zavést na pracovišti opět nekonfliktní pracovní
prostředí.
Jak jsem již uvedl, může být stávka uplatňována převážně na úseku vyjednávání o podmínkách odměňování
apod., které jsou dále zakotvené v tarifních smlouvách. Polem působnosti stávky, resp. oblast, kde může být stávka jako
prostředek legálního nátlaku zástupců zaměstnanců na zaměstnavatele tak je oblast tarifního vyjednávání. Pod tarifním
vyjednáváním je třeba si představit jakousi obdobu českého kolektivního vyjednávání o uzavření či změně kolektivní
smlouvy. V rámci tarifního vyjednávání proti sobě vystupují tarifní strany, kterými jsou zaměstnavatel a zástupce
zaměstnanců, kteří se snaží dosáhnout shody a upravit společně pracovní podmínky v určité, nejčastěji odvětvové nebo
podnikové úrovni. Mezi základní pracovní podmínky, které bývají v tarifních smlouvách upraveny, patří zejména jednotná
výše a struktura odměn za vykonanou práci, stejně tak i úprava pracovní doby, délka poskytované dovolené, úprava
uzavírání a končení pracovních vztahů a další pracovní podmínky8.
3.1

Vymezení oprávněných subjektů
Z pohledu tohoto článku je významné také poukázat na skupinu osob, které disponují, resp. nedisponují
oprávněním využívat práva na stávku. Podobně jako v České republice i německý zákonodárce vyjmul z oprávněných
subjektů několik kategorií. Mezi tyto kategorie pracovníků tak patří např. vojáci, soudci, státní úředníci9 a také
zaměstnanci ve veřejných službách, kteří vykonávají výsostné funkce, popřípadě jsou zaměstnáni na pracovištích
poskytujících životně důležité služby (zásobovací služby či komunální a veřejné služby).
Otázkou však je, zda do této skupiny, která není oprávněna aktivně využívat právo na stávku jako prostředek
k prosazení svých představ o úpravě pracovních podmínek, patří i církevní zaměstnanci. V České republice církevní
zaměstnanci nespadají pod kategorie pracovníků, kterým by mělo být ze zákona, popř. na základě příslušného ustanovení
v LZPS zakázáno stávkovat, zatímco v Německu se zdá být situace diametrálně odlišná. V tomto směru je třeba si
uvědomit základní podstatu práva na stávku, které, jak již bylo výše uvedeno, patří nejen mezi národními předpisy
implicitně garantované základní lidské právo, ale stejně tak vychází i z citovaných mezinárodních smluv. Současně, podle
mého názoru, nelze církevní zaměstnance řadit do skupiny zaměstnanců, které by bylo možné např. na základě
ustanovení čl. 31 Evropské sociální charty vyjmout ze skupiny subjektů oprávněných k aktivní účasti na stávce.
4

CÍRKEVNÍ ZAMĚSTNANCI A PRÁVO NA STÁVKU
Otázku, zda jsou církevní zaměstnanci v množině zaměstnanců, kteří jsou oprávnění v Spolkové republice
Německo k aktivní účasti na stávce, nebo zda naopak patří k skupině zaměstnanců, jímž je ze zákona výkon stávkového
práva zakázán, lze vyřešit za pomoci bližší analýza právního řádu SRN. Jak je již uvedeno výše, nespadají církevní
zaměstnanci do vyjmenovaných kategorií, jímž není právo na stávku přiznáváno z principu vyššího demokratického a
veřejného zájmu, nicméně lze hned v úvodu konstatovat, že ani církevním zaměstnancům z důvodu svébytné právní
úpravy církevních řádů a církevních předpisů právo na stávku nenáleží10. Tento fakt byl v poslední době potvrzen i
rozhodnutím pracovního soudu Bielfeld 3 Ca 2958/09, který zde jednoznačně vyloučil církevní zaměstnance z řad
subjektů, jež jsou oprávněny přistoupit k užití práva na stávku.
Základním stavebním kamenem v argumentaci, proč církevní zaměstnanci nespadají pod stejnou pracovněprávní
úpravu jako ostatní zaměstnanci, a tedy proč nespadají do okruhu osob oprávněných k uplatnění práva na stávku, je
možné hledat v dichotomii úpravy pracovních podmínek jak u běžných, tak u církevních zaměstnanců. Tato dichotomie

7 STOBER, R. Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht: Grundzüge des Wirtschaftsprivat-, Wirtschaftsverwaltungs- und
Wirtschaftsstrafrechts, s. 326.
8 HROMADKA, MASCHMANN: Arbeitsrecht 2: Kollektivarbeitsrecht + Arbeitsstreitigkeiten, s. 37.
9 Nicméně v současné době se v Německu začínají vést polemiky na státními úředníky jako nad neoprávněnými, resp. oprávněnými
subjekty disponující aktivní legitimací k využití stávky, srov. např. Schaad, I. Der Personalrat: Streikrecht ist Menschenrecht. s. 466.
10 THÜSING, G. Kirchliches Arbeitsrecht: Rechtsprechung und Diskussionsstand im Schnittpunkt von staatlichem Arbeitsrecht und
kirchlichem Dienstrecht, s. 23.
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právní úpravy je založená na historickém rozdělení a oddělení státu od církve11, kdy církvi bylo ponecháno právo na
„sebeurčení“, a tedy na vytvoření a spravování vlastních podmínek jejich existence. Tento způsob úpravy
pracovněprávních vztahů se pak nazývá tzv. třetí cestou. S tímto bodem jak pak úzce spojena další argumentace. Čl. 9
ost. 3 GG, z které je obecně dovozováno právo kolektivních orgánů využívat prostředků z tvrdého jádra kolektivního
vyjednávání k prosazování hospodářských a pracovních podmínek a zájmů nalézá svou přímou aplikaci totiž pouze
v oblasti, kde mohou kolektivní orgány působit na zakotvení výše uvedených skupin požadavků v tzv. tarifních smlouvách.
Pro naši situaci to tedy znamená, že stávku lze použít pouze v případě kolektivních pracovních sporů o uzavření nebo
změnu tarifních smluv12.
4.1

„Dritter Weg“
Dritter Weg představuje pro církevní organizace právem uznanou specifickou cestu upravování pracovních
podmínek prostřednictvím kolektivního vyjednávání (opatření) a jedná se tak o specifickou podobu církevní alternativy
k systému úpravy pracovních podmínek pomocí tarifního vyjednávání a tarifních smluv13. Zejména katolická a evangelická
církev si tak tedy v Německu vytvořila specifický pracovněprávní režim, resp. systém, který má reflektovat jak specifickou
povahu této „profesní“ oblasti církevních služeb a stejně tak i její fundamentální charakter a cíle, ale současně má
přikládat váhu a pečovat o zájmy tuto „službu“ poskytujících osob (zaměstnanců).
Podstatou tohoto systému potom je fakt, že kolektivně laděné zájmy „zaměstnanců“ a pracovní podmínky nejsou
dojednávány prostřednictvím tarifních smluv a vlastního kolektivního/tarifního vyjednávání, ale jejich prosazení a následné
závazné zakotvení je předmětem jednání ve speciálně pro tento účel vytvořených paritně obsazených pracovních
komisích. Z těchto komisí následně vychází zakotvení dohodnutých podmínek do tzv. „Dienstvertragsordnung“, což jsou
jakési formy pracovněprávních směrnic, které však nelze ztotožňovat s tarifní smlouvou.14
4.2

Nový vývoj a geneze práva na stávku církevních zaměstnanců
Pozornosti by v žádném případě neměla ujít ani geneze přiznání práva na stávku zaměstnancům pracujícím
v církevních organizacích. To, jestli mohou církevní zaměstnanci stávkovat, či zda jim je právo na stávku zcela
zapovězeno, je ve světě pracovního práva SRN dlouhodobě konfliktním tématem. Zatímco z prvopočátku, od novodobého
zaběhnutí dvoujkolejného systému úpravy pracovních podmínek, resp. oddělení církve od státu15, která upravovala
pracovní podmínky církevních zaměstnanců tak, že jim nepřiznávala žádné právo na stávku, což bylo potvrzeno i
rozhodnutím č. 3 Ca 2958/09 Bielfeld, postupně dochází k posílení postavení strany, jež zastává názor, že právo na
stávku je přeci lidské právo a jako takové by mělo být nezadatelné a nezcizitelné a nemělo by tak být všem
zaměstnancům pracujícím v církvi generálně zapovězeno. Tento, v současnosti stale poměrně revoluční názor přineslo
rozhodnutí spolkového pracovního soudu Landesarbeitsgericht Hamm (13.1.2011) 8 Sa 788/10.
i

Rozhodnutí soudu Bielefeld 3 Ca 2958/09
Z pohledu primárního potvrzení dlouhodobého nazírání na přiznání práva na stávku i zaměstnancům působícím
v církevních zařízeních a současně i z pohledu hybného momentu pro další vývoj této otázky, je bezesporu spor, resp.
rozhodnutí přijaté pracovním soudem v Bielfeldu č. 3 Ca 2598/09, v kterém byl jednak potvrzen osobní rozsah práva na
stávku a současně i proneseno několik stěžejních argumentů, proč nelze právo na stávku přiřknout i církevním
zaměstnancům. Ústředním argumentem, o nějž se negativní vymezení dispoziční pravomoci k užití práva na stávku opírá
je tradiční rozdělení světa na světskou a církevní část, které je v Německu stále aktuální. Oddělení pracovněprávní úpravy
církevních zaměstnanců od pracovněprávní úpravy ostatních zaměstnanců pak vychází z tzv. práva na sebeurčení církve
(Selbstbestimmungsrecht der Kirche)16, které již od roku 1848 dává církvi, popřípadě náboženským společnostem
možnost, aby si svoje interní záležitosti řídila, organizovala a spravovala samostatně ve vlastní režii.
Při svém rozhodnutí se sou v Bielefeldu také opřel o fakt, že v případě, že by přiznal právo na stávku i dotčené
skupině zaměstnanců, tak by se jednalo o klasický případ porušení tzv. „Kampfparität“ (rovnost stran/rovnost prostředků
boje), jako jednoho ze základních předpokladů legality využití stávky, neboť na rozdíl od zaměstnanců by nemohl
zaměstnavatel použít tvrdého prostředku kolektivního/tarifního vyjednávání, kterým je výluka. Takový postup by byl podle
názoru církve v jasném rozporu s jejími stanovami, zásadami a celkově v kontradikci s křesťanskou vírou a etikou.
Jedním z dalších argumentů, na kterých pak soud v Bielefeldu postavil své rozhodnutí byl fakt, že svoboda sdružování a
kolektivní cestou hájení svých zájmů, zaručená čl. 9 odst. 3 GG, od které je právo na legální využití stávky odvozeno,
kryje pouze případy aplikace stávky v procesu tarifního vyjednávání o uzavření či změně tarifních smluv. Vzhledem

KLUTE, J. Das Streikrecht - der Kirche ein Dorn im Auge [cit. 22. 3. 2011] dostupné z http://kirchentag.blog.rosalux.de/2011/03/13/dasstreikrecht-der-kirche-ein-dorn-im-auge/
12 SCHWAB, S.. Grundzüge des Arbeitsrechts, s. 157.
13 SCHLEICH, K. Gesammelte Aufsätze: Kirche und Staat von der Reformation bis zum Grundgesetz, s. 524.
14 PAHLKE, A. Kirche und Koalitionsrecht, s. 21.
15 viz čl.137 Wýmarské úmluvy.
16 PAHLKE, A. Kirche und Koalitionsrecht, s. 72.
11
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k tomu, že v církevních organizacích nejsou pracovní podmínky upravovány v tarifních smlouvách, ale prostřednictvím
pracovních směrnic přijatých paritně složenou komisí, tak se na církevní zaměstnance nemůže tato garance vztahovat17.
ii

Rozhodnutí Landesarbeitsgericht Hamm (13.1.2011) 8 Sa 788/10
Nejnovější, a nutno podotknout vhledem k dosavadnímu stavu i velice revoluční posun v nazírání na právo na
stávku jako na základní lidské právo, které náleží i zaměstnancům zaměstnaným v církevních organizacích, přináší
rozhodnutí zemského pracovního soudu v Hamm 8 Sa 788/10 ze dne 13.1.2011. Tímto rozhodnutím totiž zemský soud
zcela převrátil dosavadní princip uznávání práva na stávku u církevních zaměstnanců, který byl naposledy potvrzen
rozhodnutím pracovního soudu v Bielefeldu a doslova tak povolil výkon stávky i u zaměstnanců církevních zařízení. Celý
případ pak vypadal přibližně následovně.
V srpnu 2008 vyzvala odborová organizace ver.di svaz církevních zaměstnanců, aby společně zahájili tarifní
vyjednávání. Svaz zaměstnavatelů se k této výzvě stavěl negativně a proto ver.di přistoupila k zahájení varovné stávky.
Cílem stávky bylo poukázat a následně narovnat nerovné podmínky na poli odměňování na úroveň, která je typická pro
odvětví poskytovaných služeb.
Zajímavá byla argumentace „zaměstnavatelských“ zástupců církve, která podala návrh na prohlášení neplatnosti
takové stávky. Jedním z důvodů, proč tuto žalobu podala byla stanovisko, že si chtějí ponechat svoji konkurenční výhodu
vůči ostatním poskytovatelům služeb. Na tuto skutečnost pak poukázal i soud ve svém rozhodnutí v tom smyslu, že
přiznání práva na stávku i církevním zaměstnancům náleží i z důvodů zamezení outsourcingu a nájemné práce
v diakonických zařízeních18, čímž nepřímo vyjádřil akceptaci zásady rovného postavení, zacházení a diskriminace.
Základním poselstvím tohoto rozsudku pak je fakt, že právo na stávku má být nadále považováno za základní
lidské právo, které přísluší všem zaměstnancům, a to i zaměstnancům poskytujícím nejen duchovní služby v církvi,
diakonii a charitě. Absolutní vyloučení práva na stávku u zaměstnanců těchto zařízení tak je podle názoru zemského
pracovního soudu nepřiměřené.
Do vydání tohoto rozhodnutí argumentovali církevní zaměstnavatele nadřazeností práva na sebe určení církve
nad hodnotu základního lidského práva na stávku. Podstatou tohoto sporu byla žaloba církevních zaměstnavatelů (svaz
diakonických zaměstnavatelů) směřovaná vůči odborové organizaci ver.di za to, že vyhlášením stávky přerušila výkon
poskytované práce a tím ekonomicky působila na finanční situaci zaměstnavatele. Důvodem stávky byla snaha odborové
organizace o zvýšení a zajištění pracovní podmínek a mzdy v obvyklé výši. Oproti tomu byl snaha zaměstnavatele zajistit
si i do budoucna stávající zvýhodněné konkurenční postavení vůči ostatním podnikatelům působícím v odvětví
poskytování diakonických služeb.
Stejně tak se Zemský soud vyjádřil i k poměru různých systémů úpravy pracovních podmínek u církevních a
ostatních zaměstnanců. Podle názoru soudu tak není tzv. třetí cesta, tedy specifické vytváření pracovních podmínek
prostřednictvím pracovněprávních paritních komisí, v rovnocenném postavení k systému úpravy pracovněprávních vztahů
založeném na základě ust. čl. 9 odst. 3 základního zákona (tarifní systémy a tarifní autonomie)19.
5

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ SITUACE A ZÁVĚR
Podle poslední dostupné soudní judikatury tedy není úplné vyloučení přístupu církevních zaměstnanců k právu
na stávku přiměřeným a právem aprobovaným postupem. Se změnou této koncepce tak dochází k posílení postavení
osob zaměstnaných v různých církevních zařízeních minimálně v té rovině, že nyní disponují silnějším postavením
v průběhu vyjednávání o lepších pracovních podmínkách. Pracovní podmínky tak nadále mohou být upraveny i pomocí
tarifních smluv, které blíže přiléhají na konkrétní pracovněprávní vztahy než doposud výhradně používaná úprava
pracovně smluvních směrnic. Dochází tak tedy k potvrzení teze, jejímž meritem je přiznání právu na stávku charakter
základního lidského práva, které má s určitými společensky a právně vyargumentovanými výjimkami náležet každému
jedinci v moderní sociálně právní společnosti.
Nicméně považuji za důležité upozornit, že situace v článku rozebíraná situace založená na rozhodnutí
zemského pracovního soudu v Hammu stále ještě nemusí být definitivní podobu, neboť zaměstnavatelská strana se
odhodlala k podání revize ke Spolkovému soudu.
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SYSTÉMY ZAMESTNÁVANIA VOP VEREJNEJ SPRÁVE
Vladimír Minčič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor tohto príspevku si dal za úlohu objasniť čitateľovi problematiku v personálnom obsadzovaní voľných miest
v štátnej a verejnej správe tak z historického ako aj súčasného pohľadu, pričom sa zameral na opis jednotlivých systémov,
používaných pri obsadzovaní miest v štátnej a verejnej správe, konkrétne kariérneho a meritného systému.
Kľúčové slová: verejná správa, personálny substrát, kariérny systém, spoils systém, meritný systém, definitíva, služobná
pragmatika.
Abstract: Author of this paper undertook a task of clarifying to the reader the issues of staffing service of free places in
state and public administration from the historical and contemporary perspective, focusing on the description of each
system, used by occupate of free places in state and public administration, specifically career and merit system.
Key words: public service, staff substrate, career system, spoils system, merit system, irrevocable civil service, civil
sevice act.
1

ÚVOD
Verejná správa spolu so štátnou správou boli od svojho vzniku prostriedkom na upevňovanie vládnej moci, či už
išlo o monarchistické štáty na čele s panovníkom a vládou ako poradným orgánom, alebo išlo o novodobé štátne útvary
budované na princípoch demokracie a slobody. Systém orgánov verejnej správy slúžil ako nástroj na realizáciu vôle
panovníkov, resp. vládnych garnitúr, uvádzal a realizoval právo do života a zabezpečoval dodržiavanie právneho poriadku
na území ohraničenom svojimi pôsobnosťami. Verejná a štátna správa nie je však iba sústavou orgánov, ktorým sú
prostredníctvom právnych predpisov priznávané rozsiahle právomoci a kompetencie. Verejná správa a spolu s ňou aj
štátna správa sú v neposlednom rade aj zhlukom ľudí, resp. podstatnou časťou verejnej správy je jej personálny substrát,
bez ktorého by tak verejná ako aj štátna správa boli len bezduchými organizáciami s priznanými právomocami
a kompetenciami. Byrokratický aparát (čo doslova znamená „vláda ľudu“) bol v čase existencie absolutistických monarchií
dokonca považovaný popri území, obyvateľstve a suverénnej moci panovníka za jeden z hlavných znakov štátu. Aj preto
sa v rámci vývoja personálneho prvku verejnej a štátnej správy kládol dôraz na čoraz efektívnejší výkon verejnej správy,
aby bolo úradníctvo resp. byrokracia, a miesta v jej radoch rozširované o tých najschopnejších adeptov. V rámci vývoja
a zmien v spoločenskom zriadení sa menila aj právna úprava postavenia tohto druhu zamestnancov, pričom právna
úprava reflektovala na zmenu spoločenských pomerov a nazeranie na vývoj tohto osobitného typu zamestnancov. Tak
ako sa menili spôsoby vládnutia, menil sa aj systém zamestnávania vo verejnej a štátnej správe, pričom sa v jednotlivých
obdobiach kládol dôraz na odlišné inštitúty charakteristické pre ten ktorý systém zamestnávania avšak stále s cieľom
efektívneho výkonu verejnej a štátnej správy.
2

VEREJNÁ SPRÁVA
S vývojom ľudskej spoločnosti a potrebou zabezpečovania čoraz väčších záujmov ľudí, ako aj riešenia oveľa
väčšieho množstva otázok týkajúcich sa života spoločnosti, prechádzal aj štát spolu s jeho riadiacimi orgánmi
samostatným vývojom. Po dlhom vývoji štátnych útvarov, od kmeňových zoskupení, cez kráľovstvá, sa spoločnosť
dostala až k forme štátu, ako ho poznáme dnes. Kým v minulosti štát riadili zväčša jednotlivci, tak v dnešnej forme štátu to
už celkom neplatí. Občania vždy zverovali do rúk iným, pričom táto moc je mocou, ktorú v skratke môžeme opísať, ako
„moc nad panstvom a obyvateľmi“. Moc riadiť štát, ako taká, je mocou obrovskou, a moderná právna veda ju rozdeľuje na
tri rovnocenné časti (moc zákonodarná, moc výkonná a moc súdna). V dnešnom štáte, ako ho poznáme, sú tieto
jednotlivé druhy moci rozdelené, a aspoň fakticky ich vykonávajú vždy iný ľudia. Samotná ústava Slovenskej republiky,
teda základný zákon štátu, hovorí o delení tejto moci ako aj o orgánoch, ktorým túto moc zveruje, a to na základe jej
delegovania od občanov.
Realizácia úloh štátu prostredníctvom verejnej správy (pod ktorú sa subsumuje aj štátna správa) vykonávajú
orgány verejnej správy ako realizáciu výkonnej moci v štáte. Verejná správa je svojím spôsobom predstaviteľkou štátu.
Štát prostredníctvom verejnej správy vykonáva svoju činnosť, t.j. pomocou verejnej správy zabezpečuje najrozmanitejšie
potreby a záujmy obyvateľstva. Na to aby bol štát schopný zabezpečiť realizáciu týchto potrieb, preniesol na verejnú
správu, teda orgány verejnej správy, pôsobnosť a právomoc tieto veci zabezpečovať a vykonávať. Verejná správa je preto
vybavená tak finančnými, vecnými, a v neposlednom rade aj personálnymi prostriedkami, ktoré jej umožňujú plniť si svoje
úlohy voči štátu a obyvateľstvu. Práve personálny prvok výkonu verejnej správy je tým najdôležitejším a základným
kameňom celého fungovania verejnej správy. Práve zamestnanci vo verejných orgánoch sú hybnou silou celého systému,
a bez nich by boli tieto orgány len štátom zriadené inštitúcie s rozsiahlymi kompetenciami, ktoré nemá kto vykonávať.
A práve preto je dôraz kladený na transparentnosť výberových procesov obsadzovania voľných zamestnaneckým miest
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v týchto orgánoch jedným z kľúčových atribútov od ktorého by sa malo odvíjať budúce smerovanie režimu zamestnávania
vo verejnej správe.
3

VZNIK „ÚRADNÍCTVA“ V EURÓPE A USA
Osobitná právna regulácia novodobej formy „úradníctva“ je plodom vývoja, ktorý sa uskutočnil v Európe
v priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia. Prvenstvo tu patrí Nemecku (zákon z roku 1873 nadviazal na najstaršiu
pruskú úpravu z roku 1794). Systém verejnej služby zakladajúci služobný pomer ako celoživotnú úradnícku dráhu sa
rozšíril v podstate do celej Európy, vrátane Veľkej Británie,1 pričom novodobé princípy verejnej služby boli položené vo
francúzskej Deklarácii práv človeka a občana z roku 1789, kde boli zakotvené princípy slobodného prístupu k verejným
funkciám, zodpovednostný princíp úradníkov ako aj základy ochrany verejných zamestnancov pred politickou svojvôľou,
čo vo svojej podstate viedlo v neskorších obdobiach k vzniku inštitútov, ako boli definitíva a zaručený platový postup.
V týchto intenciách postupne dochádza k odčleňovaniu sa a špecifikácii postavenia a právnej úpravy inštitútu verejných
zamestnancov. Toto tzv. „úradnícke právo“ je odrazom osobitnej povahy štátu ako zamestnávateľa, predmetu služieb a
nutnosti spolupôsobenia zamestnancov pri výkone verejnej správy. Povaha zamestnávateľa ako primárneho nositeľa
moci, a potreba štátu „včleniť zamestnanca do svojho organizmu“, t.j. podriadiť ho duchu a poriadku svojej organizácie je
základným dôvodom osamostatnenia štátnozamestnaneckých vzťahov,2 čo má svoj základ v osvietenskom absolutizme,
kde si tak pruský panovník, ako aj Rakúsky cisár Jozef II. vytvárali vlastnú byrokraciu namiesto šľachtických úradníkov,
s cieľom využitia úradníkov na presadenie ideálov osvietenstva.
Pretože v čase formovania štátnej a verejnej správy, ako od základu nového spôsobu realizácie výkonnej moci,
vládli v rôznych krajinách rôzne formy štátoprávneho usporiadania, boli aj cesty k vzniku a rozvoju byrokracie ako
osobitného personálneho faktora výkonu verejnej moci rôzne.3 Na území vtedajšieho Rakúska aj Uhorska možno
začiatky samostatného vývoja postavenia verejných (štátnych) zamestnancov datovať do 18. storočia, do časov
osvietenskej absolutistickej monarchie. V tom období panovník spolu s vládou začal budovať štátny aparát,
prostredníctvom ktorého ovládal rozsiahle územia, a realizoval svoju moc v krajine na báze osvietenského absolutizmu.
Aby udržali úradnícky aparát v závislosti od seba a súčasne upevnili jeho postavenie voči privilegovaným stavom i voči
mase obyvateľstva, poskytovali mu rôzne výsady a zabezpečovali jeho hmotné postavenie zárukou pravidelného platu,
postupu v ňom, systémom povyšovania a tiež určitým sociálnym zabezpečením (dôchodkami, zabezpečením
pozostalých).4 Takýmto spôsobom si panovník vytvoril profesionálny byrokratický aparát, tvorený z úradníkov jemu
verných, ktorých hlavnou úlohou bolo upevňovať panovníkovo postavenie, a ktorý tvoril základ budúcej právnej úpravy
hierarchicky usporiadaného a na všeobecných demokratických zásadách postaveného štátneho aparátu.
Verejnoprávny pomer zamestnanca k štátu je charakterizovaný určitými špecifikami, ktoré ho výrazne odlišujú
od ostatných pracovnoprávnych vzťahov . Týmito znakmi sú predovšetkým:
1. samotný spôsob vzniku
2. stabilita vzťahu
3. charakteristika úloh
4. služobný postup
5. spôsob riešenia sporov.
Aj napriek uvedeným základným znakom právnych pomerov úradníkov, ktoré sa v tých dobách postupne
preberali, vývoj zamestnaneckých pomerov vo verejnej správe teda viedol k odlišnému smerovaniu Európy od postupne
sa uplatňujúceho amerického modelu a jej samostatnému napredovaniu v oblasti zamestnávania byrokracie, pričom
záležalo na samotnom štáte, ako si vo svojom právnom poriadku upraví túto problematiku, čo sa v podstatnej miere
odvíjalo od historických, právnych, morálnych, kultúrnych a sociálnych tradícii charakteristických pre európske štáty.
Zadefinovanie základných znakov verejnoprávneho pomeru štátneho zamestnanca umožnilo sformulovanie dvoch pre
Európu základných systémov verejnej služby, ktorými boli kariérny systém a tzv. systém „merit“.
4

KARIÉRNY SYSTÉM
Základom pre vznik kariérneho systému zamestnávania vo verejnej správe bolo už spomínané obdobie
osvietenstva, a posilnenia pozície panovníka ako absolutistického vládcu, pričom hlavnou úlohou kariérneho systému bolo
jeho pôsobenie ako spojovacieho prvku medzi panovníkom a novou politickou silou – občianstvom, reprezentovaným
novo utvárajúcimi sa politickými stranami. Základnou charakteristickou črtou kariérneho systému je tzv. inštitút „definitívy“,
teda právom garantovanej nezrušiteľnosti služobného pomeru (teda pracovného pomeru k štátu, resp. štátnym orgánom,
charakterizovaný ako služba štátu) a to až na pár výnimiek, napr. sankcia skončenia služobného pomeru zo strany štátu a
platový postup. Hlavným cieľom zavedenia kariérneho systému v praxi bolo vytvorenie úradníckeho aparátu odolného voči
razantným politickým zmenám, a ako záruka jeho stability aj v prípadoch, že dochádza k spoločenskému napätiu. Nato
aby si panovník udržal vernosť a poslušnosť úradníkov priznával im rôzne sociálne, mzdové a iné výhody, čo bolo koniec
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo, str. 493.
ČEBIŠOVÁ, T.: Socialistická státní služba, str. 25.
3 ŘEHŮŘEK, M.: Personálny prvok verejnej správy, str. 98.
4 HRVOL, M.: K niektorým aspektom verejnej služby, str. 10.
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koncov podkladom pre vznik kariérneho systému. Kariérny systém si dal už na začiatku svojho vývoja za cieľ vytvoriť
profesionálny, lojálny, kvalifikovaný úradnícky aparát, pričom základom celého snaženia bolo oddelenie politických funkcií
vo verejnej správe od funkcií založených na princípe profesionality. Výsledkom aplikácie kariérneho systému v právnych
poriadkoch štátov bola verejná správa s apolitickým personálnym substrátom, pričom základnými vlastnosťami verejných
zamestnancov boli profesionalita, skúsenosť, lojalita, malá miera fluktuácie zamestnancov, a vernosť svojmu povolaniu.
Na druhej strane sa aplikácii kariérneho systému v praxi vyčítal prílišný formalizmus a kastovníctvo úradníckeho stavu.
Nemenej podstatnou výčitkou kariérneho systému bolo jeho rovnostárske zaobchádzanie, čo by v dnešnom
demokratickom štáte, založenom na demokratických zásadách a zásadách rovného prístupu k verejným funkciám, bolo
považované za diskrimináciu.
Naplno sa kariérny systém na území Slovenska prejavil, a vstúpil do platnosti v roku 1914, kedy bol prijatý zákon
č. 15 ř. z. o služobnom pomere štátnych úradníkov a štátnych sluhov, skôr známy ako služobná pragmatika.
Prostredníctvom služobnej pragmatiky sa do právneho poriadku a spôsobu úpravy verejnej služby naplno vtesnal kariérny
systém. Služobný pomer úradníka k štátu upravený prostredníctvom služobnej pragmatiky vychádzal zo spomenutého
inštitútu definitívy, a ďalších charakteristických inštitútov kariérneho systému, ako boli zaručený služobný postup do vyššej
úradníckej triedy podmienený odpracovanými rokmi v službe a zákonom garantovaný postup do vyšších platových tried.
Služobná pragmatika bola postavená na relatívnej nezrušiteľnosti služobného pomeru, keď do praxe zavádzala
možnosť získania definitívy. Štátny zamestnanec mal po odpracovaní určitého počtu rokov možnosť získať stály služobný
pomer (definitívny) spojený so všetkými sociálnozabezpečovacími výhodami, pričom medzi tieto nároky patrili také
dovtedy nie samozrejmé inštitúty, ako boli nárok na plat počas práceneschopnosti, nárok pozostalých na úmrtné, či nárok
na dôchodkové zaopatrenie. Tieto výhody verejných zamestnancov boli okrem iného aj dôvodom ich nezáujmu
o konštituovanie vlastného sociálneho poistenia, čo viedlo koniec-koncov viedlo až k schváleniu samostatného zákona č.
221/1925 Zb. o nemocenskom poistení verejných zamestnanco. Ako už bolo spomenuté, služobná pragmatika bola
konštituovaná na princípe relatívnej nezrušiteľnosti služobného pomeru, čo napokon viedlo k stavu, že verejná správa sa
stávala nerentabilnou a neefektívnou, najmä z dôvodu prezamestnanosti v štátnej správe. Služobná pragmatika ako
základný kódex úpravy právneho postavenia štátnych zamestnancov platil skoro v nezmenenej forme takmer 50.rokov,
avšak už pomerne skoro sa musel štát uchýliť k organizačným opatreniam, najmä kvôli spomínanej prezamestnanosti
v štátnej správe, spôsobenej najmä možnosťou získania „definitívy“ a následnej nerentability udržiavania tak rozsiahleho
personálneho aparátu, ktoré viedli k obmedzeniu počtu úradníkov s cieľom zvýšenia efektivity a realizácie výkonu štátnej
činnosti. Jedným z týchto opatrení bolo prijatie zákona č. 286/1924 Zb. z. a n. o úsporných opatreniach vo verejnej správe,
ktorého hlavnou úlohou bolo znížiť počet štátnych zamestnancov na takú mieru, aby ich počet postačoval na plnenie úloh
štátu. Zákon ustanovil ako vedúce smernice, aby úlohy štátu boli zásadne obmedzené na mieru, ktorú nevyhnutne
vyžaduje životný záujem štátu a obyvateľstva, a aby úlohy verejnej správy boli obstarávané čo najjednoduchšie
a najúspornejšie. Týmito opatreniami bol zásadným spôsobom porušený úzus o trvalosti služobného pomeru (v roku 1925
sa predpokladalo zníženie štátnozamestnaneckého stavu dokonca o 10%).5 Zároveň s touto úpravou bol o dva roky
neskôr prijatý zákon č. 103/1926 Zb. z. a n. o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov
(tzv. platový zákon), ktorého úlohou bolo upraviť financovanie verejnej správy, najmä s ohľadom na úpravu postupu
verejných zamestnancov v rámci platových tried. Nadmerný počet úradníkov, nemožnosť ich prepustenia, a spomenutá
prezamestnanosť spolu s nerentabilnosťou boli hlavnými argumentmi odporcov kariérneho systému pri presadzovaní
novokoncipovaného, a vo svete práve sa rozširujúceho zmluvného systému.
Služobná pragmatika až na pár zmien (najmä v oblasti disciplinárnej zodpovednosti a platových podmienok)
platila na území Československa až do 31. 3. 1950 (jej platnosť na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi bola zavedená
zákonom č. 269/1920 Zb. z. a n.). Zrušením jej platnosti sa zároveň na nasledujúcich skoro 40 rokov vytratil z právneho
poriadku aj kariérny systém zamestnávania vo verejnej správe. Až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa do
právneho poriadku opätovne včlenil kariérny model zamestnávania, avšak už iba ako súčasť hybridného (zmiešaného)
modelu právnej úpravy postavenia verejných zamestnancov.
Nie všade sa však kariérny systém vo verejnej správe vyvíjal tak ako na území Československa. Vo veľkej časti
Európy sa udomácnil, a slúži ako základ pre zamestnávanie vo verejnej správe doteraz. Najvýznamnejšími krajinami
uplatňujúcimi kariérny systém, teda systém zamestnávania vo verejnej správe na báze celoživotnej úradníckej dráhy sú
Francúzsko, Veľká Británia, prípadne v obmedzenej miere aj Spolková republika Nemecko a ďalšie.
5

MERITNÝ SYSTÉM
Ďalším systémom zamestnávania vo verejnej správe je tzv. meritný, resp. zmluvný systém („systém merit“ –
označovaný ako pozičný systém, resp. ako princíp kvality, pozn. autora), ktorého základom je obsadzovanie úradníckych
miest podľa vopred stanoveného kľúča, ktorý je špecifický pre každé obsadzované miesto, a ktorý spočíva v striktnom
popise voľných miest, ako aj v stanovení kvalifikačných predpokladov pre jednotlivých uchádzačov na voľné miesto,
a ktorý sa vyvinul v Spojených štátoch amerických ako nástupca pôvodného „spoils systému“, označovaného aj ako
„koristného systému“, avšak plné využitie jeho výhod spolu s nevýhodami sa odzrkadlili až jeho prebratím a rozvinutím
v Európskych krajinách.
5

KURIL, M.: Historická genéza štátnej služby, str. 36.
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Zamestnanecké vzťahy vo verejnej správe v USA prešli oproti Európe úplne odlišným vývojom. V zmysle ducha
demokracie a slobody mohli začať v USA budovať vlastný systém verejnej správy ako hlavného vykonávateľa moci v štáte
na základe vlastných zásad a postupov, a na rozdiel od európskych štátov sa nemuseli vyrovnávať s problémom
patrimoniálneho (vrchnostenského) usporiadania zamestnaneckých vzťahov. Vývoj úradníckeho stavu v USA vychádzal
z formy štátoprávneho usporiadania USA ako federácie republík, pri uplatňovaní prezidentského systému vládnutia, ktorý
vznik úradníckeho stavu ako zoskupenia osôb vymenúvaných prezidentom a následne schválených senátom priam
evokoval. Takýto systém vytvárania personálneho substrátu verejnej správy sa od počiatku považoval za priam ideálny,
pričom prezidentova ( v jednotlivých štátoch guvernérova) právomoc vymenovávať úradníkov sa považovala za prvok
kvality a odbornosti vybraného uchádzača a post vo verejnej správe. Na obranu tohto názoru je však potrebné podotknúť,
že v začiatkoch budovania Spojených štátov Amerických predstavoval úradnícky aparát len nepočetnú hŕstku osôb.
Neskôr bol systém vymenovávania úradníkov prezidentom a schvaľovaných senátom destabilizovaný ( v podstate bol
spochybnený systém úradníctva z povolania), a to v roku 1789, keď bol senát pozbavený určitých kompetencií,
a prezidentovi bola daná možnosť odvolávať úradníkov bez osobitného dôvodu, čo sa vykonávalo vo forme
prezidentského rozhodnutia.
Naznačený trend destabilizácie úradníckeho stavu sa v ďalšej fáze posilnil, a to prijatím zákona v roku 1820,
ktorým sa pre väčšinu úradníkov určila štvorročná služobná doba, zhodná s funkčným obdobím prezidenta. O pôvodnej
možnosti odvolania úradníka prezidentovým rozhodnutím sa v rámci vývoja spoločnosti systém zamestnávania verejných
zamestnancov dostal až do stavu generálnej obmeny verejných zamestnancov spolu s osobou prezidenta, pričom sa do
tohto systému cielene zakomponovala zásada straníckosti. „V praxi to znamenalo, že podľa straníckej príslušnosti
prezidenta USA sa uskutočňujú aj zmeny v obsadení úradov podliehajúcich do jeho kompetencie (obdobne v jednotlivých
štátoch podľa osoby guvernéra)“.6 Takýto spôsob obsadzovania miest v štátnej správe, pri ktorom je služobný úrad
odmenou za minulé, prítomné a budúce zásluhy v strane, a ktorý sa s nepodstatnými zmenami uplatňuje dodnes, bol a je
predmetom kritických výhrad teoretikov štátnej správy.7
Zmluvný systém, ktorý ako bolo spomenuté, vychádza zo „spoils“ (koristného) systému, sa na začiatku 20
storočia udomácnil aj v Európe, a hlavnými európskymi krajinami, ktoré tento systém pokladajú za základ zamestnávania
vo verejnej správe sú ešte aj doteraz Taliansko a Holandsko. Základom tohto systému je vytvorenie systematizovaných
funkčných miest vo verejnej správe, ktorých podstatou sú pridelené špecifické úlohy, a následne zostavená komplexná
charakteristika a zoznam požadovaných kvalifikačných predpokladov pre stanovené miesto. Hlavná úloha tohto systému
spočíva vo vytvorení katalógu služobných miest s podrobným popisom. Na novo vytvorené alebo uvoľnené miesto sa
mohol hlásiť uchádzač z verejného aj súkromného sektora, pričom proklamovanými výhodami tohto systému sú pružnosť
a adaptabilita aktuálnym problematikám. Zároveň sa však systému vyčíta prílišná fluktuácia, tá však zároveň pôsobí proti
kastovníctvu a úzkemu rezortizmu a prináša do verejnej správy skúsenosť, súťaživosť a výkonnosť súkromného sektora.
Ako nevýhoda sa v porovnaní s kariérnym systémom uvádza menší dôraz na hodnoty a princípy verejnej správy, teda na
etiku a politickú neutralitu služby.8
6

HYBRIDNÝ SYSTÉM
Každý štát si reguláciu zamestnávania vo verejnej správe upravil po svojom s tým, že buď sa úplne stotožnil
s proklamovanými systémami (napr. v Československej republike medzi dvoma svetovými vojnami sa uplatňovala tzv.
služobná pragmatika, ktorej základom bol kariérny systém) alebo sa od nich svojím spôsobom odlíšil a skombinoval oba
systémy. V súčasnom svete sa skôr proklamuje názor, že tradičný kariérny systém, založený na patrimoniálnom vzťahu
úradníka k štátu, a že výdobytky nového moderného zmluvného systému zavádzajúce do verejnej správy na prvý pohľad
pozitívne stránky, akými sú úspornosť, efektivita, konkurencieschopnosť, ktoré sú ale kontraproduktívne a ruka v ruke
s nimi vznikajú iné problémy, ako fluktuácia, rezortizmus a podobne, sú už zastarané. A preto nielen do úvahy, ale aj do
právnych poriadkov európskych štátov prichádza nové riešenie v podobe hybridného systému, a teda vyselektovania
najefektívnejších a najpozitívnejších prvkov z oboch spomenutých systémov, a ich skombinovania do jedného systému
v tom smere, že v meritnom systéme sa hľadajú možnosti poskytnúť ochranu trvalosti služobného pomeru, a v kariérnom
systéme sa umožňuje rýchlejší postup schopným a výkonným úradníkom (napr. prostredníctvom konkurzov na niektoré
funkcie).
Súčasný platný právny stav vo verejnej správe SR je charakterizovaný už spomínanou hybridnou právnou
úpravou, teda systém zamestnávania verejných zamestnancov pozostáva z oboch systémov, a to tak kariérneho, ako aj
zmluvného systému, ktoré ale samozrejme neboli prebraté úplne, ale iba v miere vyhovujúcej súčasným spoločenským
podmienkam. Tak napr. z kariérneho systému bol vypustený inštitút definitívy, ktorý je podľa súčasných právnych
teoretikov už prežitý, avšak na druhej strane bol zachovaný služobný postup, hoci iba v modifikovanej forme. V praxi to
znamená asi tak, že právne postavenie zamestnancov v štátnej správe je upravené v iných právnych predpisoch ako
postavenie ostatných zamestnancov vo verejnej správe. V prípade štátnej správy je základným právnym regulátorom
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, a v prípade regulácie ostatného výkonu prác vo verejnej správe ide o zákony č.

ŘEHŮŘEK, M.: Personálny prvok verejnej správy, str. 104.
MATĚJKA, J.: Principy organisace veřejné správy, Praha 1938, str. 27.
8 HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo, str. 497.
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311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, na ktoré nadväzuje celý rad zákonov upravujúcich čiastkové problematiky v tejto oblasti, akým je napr. zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práv vo verejnom záujme, ako aj ďalších zákonov
čiastkovo upravujúcich postavenie konkrétnych typov zamestnancov vo verejnej správe, ako napr. príslušníkov
policajného zboru, príslušníkov hasičských a záchranných zborov a iných.
Za daných okolností je evidentné, že personálne obsadenie najmä orgánov štátnej správy je významným
mocenským faktorom a atribútom usporiadania a fungovania politického systému. Tento faktor nadobúda intenzitu najmä
v podmienkach preferencie štátnej správy nad samosprávou, forsírovaním centralistického spôsobu rozhodovania
s vysokým stupňom koncentrácie štátnej moci v rukách výkonných orgánov a v neposlednom rade s preceňovaním jeho
politických na úkor odbornosti.9
7

ZÁVER
V článku som stručne načrtol historický vývoj ako aj súčasný stav v systémoch zamestnávania vo verejnej
správe, podľa ktorých sa formovala a formuje aj naďalej, a že foriem, v ktorých sa prezentuje, je celý rad. Z uvedeného
vyplýva, že status osôb ako aj foriem zamestnávania je natoľko rozmanitý, že aj pri veľkej snahe by bolo nemožné
v jednom článku vyčerpať celý rozsah uvedenej problematiky. Personálny prvok verejnej správy je aj napriek tomu natoľko
zaujímavý fenomén, že objasňovanie jednotlivých sporných aspektov tejto problematiky si vyžaduje dôslednejšiu analýzu,
ktorej výsledkom by mohla byť fungujúca a efektívna verejná správa, ktorá by bola odolná voči politickým a rodinným
vplyvom, a ktorej hlavnou úlohou by bolo zabezpečovanie verejného záujmu v zmysle demokratických zásad.
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NIEKTORÉ AKTUÁLNE PROBLÉMY APLIKÁCIE ZÁKONA
O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Veronika Vrabková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Témou môjho príspevku sú najmä niektoré vybrané problémy pri aplikácii zákona o vysokých školách. V
texte príspevku sa osobitne zameriavam na dĺžku funkčného obdobia člena akademického senátu vysokej školy, prípadne
fakulty, konkrétne študentskej časti tohto orgánu. Rovnako venujem pozornosť hodnoteniu kvality vysokých škôl a fakúlt.
Na záver som sa pokúsila načrtnúť v poslednom čase veľmi diskutovanú a zložitú problematiku odoberania
vysokoškolských diplomov.
Kľúčové slová: akademický senát vysokej školy, fakulty- študentská časť, dĺžka funkčného obdobia, kvalita vysokých
škôl, akreditácia, vysokoškolské diplomy,
Abstract: The topic of my article are particularly some selected problems in the area of an application of the Law on the
Higher Education. The text of the article focuses on the length of term of an office of member of the Academic Senate of
the university or faculty, namely student section of this body. I also pay attention to assessing the quality of universities
and faculties. Finally, I tried to outline the recently very discussed and very complicated issue of taking of university
degrees.
Key words: the Academic Senate of the university or faculty - student section, the term of an office of member, the quality
of the Higher Education, accredation, university degrees
1
DĹŽKA FUNKČNÉHO OBDOBIA ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKEJ ŠKOLY, FAKULTY –
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ
Medzi orgány akademickej samosprávy vysokej školy, ktorý disponuje určitými právomocami patrí akademický
senát verejnej vysokej školy, prípadne fakulty. Ako z § 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o vysokých školách) explicitne vyplýva, skladá sa
z volených zástupcov akademickej obce, kde majú svoje zastúpenie aj študenti, čiže tvoria tzv. študentskú časť. Zákon
o vysokých školách upravuje podrobne vznik, pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy, a rovnako tak aj
spôsob zániku členstva v akademickom senáte. Podľa § 8 ods. 6 c) zákona o vysokých školách, členstvo v akademickom
senáte verejnej vysokej školy zaniká skončením pracovného pomeru s verejnou vysokou školou členov zamestnaneckej
časti akademického senátu verejnej vysokej školy a prerušením alebo skončením štúdia členov študentskej časti
akademického senátu verejnej vysokej školy. Zákonné znenie je formulované vo všeobecnej rovine. Úpravu podmienok
prerušenia štúdia zákonodarca ponecháva na jednotlivých fakultách a následne tak aj určenie podmienok v študijných
poriadkoch. Skončenie štúdia sa tiež bližšie nešpecifikuje, teda mám za to, že môže ísť aj o riadne skončenie štúdia a aj o
tzv. iné skončenie štúdia upravené v § 66 zákona o vysokých školách. V § 65 zákona o vysokých školách, sa uvádza, že
dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia
daného študijného programu. Uvedené ustanovenia platia aj pre akademický senát fakulty ako súčasti verejnej vysokej
školy a akademický senát súkromnej vysokej školy.
V praxi sa vyskytujú problémy s dĺžkou určenia funkčného obdobia senátorov z radov študentov. V súlade so
zákonom je funkčné obdobie členov akademického senátu verejnej vysokej školy najviac štvorročné. To znamená, že je
určená len horná hranica dĺžky funkčného obdobia. Spodná hranica dĺžky funkčného obdobia nie je ustanovená. Je teda
vecou vysokej školy (fakulty) ako si ustanoví dĺžku funkčného obdobia členov akademického senátu. V praxi sa potom
stáva, že jednotlivé vysoké školy (fakulty) si určili rôzne dĺžky funkčného obdobia členov akademického senátu. Napríklad
Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 8/2010 schválený Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave, Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, uvádza, že
funkčné obdobie člena akademického senátu je štvorročné.
Aj ustanovenia v súčasnosti platného a účinného Vnútorného predpisu č. 10/2008 schváleného Akademickým
senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Štatút Univerzity Komenského v Bratislave ( schválený AS UK 19. 03.
2008, platný od 10. 06. 2008 a účinný od 26. 06. 2008) uvádzajú, že funkčné obdobie je štvorročné a zánik členstva
v akademickom senáte v prípade študenta je upravený identicky ako v zákone o vysokých školách. Za povšimnutie stojí
napríklad funkčné obdobie akademického senátu Vysokej školy múzických umení, ktoré trvá len tri roky.
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Príkladmo je možné spomenúť Štatút Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave1, ktorý tomuto
orgánu akademickej samosprávy garantuje funkčné obdobie dva roky.
Z uvedeného je zrejmé, že dĺžka funkčného obdobia členov akademického senátu vysokej školy alebo ich fakúlt
je upravená rôzne. Je to v súlade so zákonom o vysokých školách, ale pre študentskú časť to spôsobuje problémy.
V nadväznosti na spomínanú problematiku moje navrhované zmeny by sa týkali najmä podrobnejšej úpravy dĺžky trvania
študentského mandátu. Doriešiť by sa mala najmä problematika študentského mandátu pri prechode z bakalárskeho
študijného programu na magisterský, po prípade na inžiniersky, či doktorský študijný program. Ide o prechod zo
študijného programu prvého stupňa na študijný program druhého stupňa alebo pri súvislom štúdiu, keď dĺžka
študentského mandátu nie je zhodná z dĺžkou študijného programu. Ako sa bude postupovať v prípade ak študijný
program trvá menej ako štyri roky alebo trvá viac ako štyri roky? Rozpätie dĺžky trvania študijného programu pre tieto
jednotlivé stupne štúdia je zo zákona alternatívne dané. Na to by sa mohlo nadviazať a určiť tak dĺžku trvania a následný
zánik mandátu študenta, ktorý bol zvolený do akademického senátu fakulty alebo vysokej školy.
Zákonodarca by tak mohol zakomponovať do znenia zákona o vysokých školách skončenie študentského
mandátu v študentskej časti akademického senátu pri skončení prvého stupňa štúdia alebo by delegoval toto právo
vysokým školám alebo fakultám. Je otázne či by to malo byť právo alebo povinnosť, ktorú by zákonodarca uložil vysokým
školám (fakultám) zapracovať do interných normatívnych predpisov. Doporučila by som to upraviť nasledovným
spôsobom: „ Študentovi, ktorý študuje študijný program, ktorého dĺžka je určená študijným poriadkom vysokej školy alebo
fakulty zaniká študentský mandát v akademickom senáte vysokej školy (fakulty) v deň, keď študent riadne skončil
štúdium študijného programu.“ -toto je dobré v tom prípade, keď študijný program nie je súvislý a trvá štyri roky alebo
menej. A čo v prípade, keď študijný program trvá dlhšie ako štyri roky? Mohlo by sa doplniť do zákonného znenia, aby to
nebolo contra legem :„ V prípade keď študijný program na vysokej škole ( fakulte) prekračuje dĺžku trvania štyri roky,
študijný mandát je zhodný s dĺžkou trvania študijného programu.“
2

HODNOTENIE KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A FAKÚLT
Ďalším okruhom problémov ku ktorému by som chcela zaujať stanovisko je hodnotenie kvality vysokých škôl
a fakúlt. Možno sa stotožniť s názorom prof. Ostrovského, že zrejme práve zakladanie „univerzít“ nasilu, pre uspokojenie
miestnych či osobných ambícií, nie je cestou rozvoja vysokého školstva na Slovensku.2 Vystihuje to, prečo je dôležité
hodnotiť vysoké školy. Najmä preto, že existuje veľa nekvalitných vysokých škôl. Neberie sa do úvahy ani fakt, že
Slovenská republika poskytuje na vedu a výskum veľmi málo financií k pomeru HDP. Napríklad 0,51% HDP, čo
v celkovom hodnotení znamená zaostávanie v porovnaní s inými krajinami OECD. Podpora vedy a výskumu z verejných
rozpočtov členských štátov je na úrovni 2 až 3 % HDP.3
V Slovenskej republike by sme sa mali snažiť o to o čo sa snažia aj iné členské krajiny Európskej Únie a to
formou vytvorenia optimálnych a efektívnych finančných podmienok, zlepšením systémov riadenia vrátane nevyhnutnosti
implementácie systémov riadenia kvality a vytváraním podmienok na ohodnotenie excelentného ľudského potenciálu tak,
aby kvalitní vedci ako aj vysokokvalifikovaní odborníci z praxe pôsobili v čo najväčšej miere na takýchto školách.4
Zaujímavá je najmä uvádzaná hierarchia možných spôsobov hodnotenia vysokých škôl, ktorá bola publikovaná
v odbornom časopise. Znie nasledovne:
1. samoevalvácia
2. evalvácia
3. komplexná akreditácia
4. certifikácia
Pričom samoevalvácia má predchádzať samotnej evalvácii. V prípade samoevalvácie sa jedná o procesy, ktoré
tvoria súbory administratívnych údajov. Prostredníctvom týchto procesov vzniká správa, ktorú hodnotia iné externé
subjekty.
Evalvácia ja taktiež proces, ktorý je sústredený najmä na hodnotenie silných a slabých stránok či už samotnej
fakulty, ale taktiež aj univerzity.
Za istý spôsob hodnotenia činnosti vysokých škôl môžeme považovať aj komplexnú akreditáciu činnosti vysokej
školy. Akreditáciu je možno charakterizovať ako klasifikáciu vysokých škôl založenú na konsezuálne s hodnotenými ad
hoc dohodnutými parametrami s prevahou kvantitatívnych ukazovateľov, ktorej prahové ( limitujúce) hodnoty, t.j.
benchmark, sú tvorené hodnotami na úrovni priemeru s nižšími ako je priemer zvolenej stupnice.“5
V rámci tohto procesu a zároveň výsledkom takejto činnosti je:
1 Štatút Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý schválil podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
dňa 26. marca 2003 a podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave dňa 30. 4. 2003
2 OSTROVSKÝ, I.: Klasifikácia vysokých škôl 2009. Bratislava: ARRA, 2010, s.8.
3 ŘÁDEK, M. a kol.: Vysoké školstvo na Slovensku. Realita-problém-možné riešenia. Bratislava: EPPP, 2008, s. 20.
4 MARKULIK, Š. a kol.: Systém manažérstva kvality ako súčasť riadiacich činností v rámci verejnej vysokej školy. In: ACADEMIA, ročník
XX, 2009, č. 4, s. 3-6.
5 OSTROVSKÝ, I.: Klasifikácia vysokých škôl 2009. Bratislava: ARRA, 2010, s.14.
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a)

hodnotenie plnenia poslania a úloh vysokej školy na základe analýzy jej činnosti vypracované
Akreditačnou komisiou; hodnotenie obsahuje i odporúčania Akreditačnej komisie na zlepšenie práce
vysokej školy,
b)
vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy, pre ktoré
vysoká škola požiadala o akreditáciu, a rozhodnutie ministerstva o priznaní, pozastavení, odňatí alebo
nepriznaní
zodpovedajúcich
práv,
c) vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré vysoká škola požiadala o akreditáciu, a
rozhodnutie ministerstva o priznaní, pozastavení, odňatí alebo nepriznaní zodpovedajúcich práv,
d) hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
e) vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých
školách.
Za najdôležitejšiu činnosť Akreditačnej komisie ako poradného orgánu vlády považujem právo vyjadrovať sa
k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul, a taktiež
právo rozhodovať o návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká
škola.
S názormi viacerých odborníkov, že náročnosť komplexnej akreditácie na jednotlivé vysoké školy je nízka, sa ja
osobne nestotožňujem. Osobne sa domnievam, že náročnosť kritérií na akreditáciu vysokých škôl (fakúlt) je primeraná,
ale nepoužíva sa vo vzťahu k všetkým vysokým školám rovnako. (Najmä administratívna náročnosť je vysoká, ale to nie je
predmetom môjho vedeckého skúmania.) Vo všeobecnosti sa teda prikláňam k pretrvávajúcemu názoru, že je vhodné
skúmať v rámci žiadosti o akreditáciu formálnu kvalifikáciu garanta a na základe toho akreditovať daný študijný program.
Garant, ktorý bude garantovať študijný program by mal byť tak finančne ohodnotený, aby nedochádzalo k migrácii
garantov na iné vysoké školy (fakulty). Osobitne negatívne skúsenosti boli s novovznikajúcimi vysokými školami, ktoré
takto „preplácali“ garantov.
Pre zaujímavosť uvádzam tabuľku kde sa uvádzajú počty akreditovaných študijných programov na Univerzite
Komenského za rok 2009.
Fakulta
Bakalárske
Magisterské/doktorské Doktorandské
Spolu
LF UK
10
8/2
36
56
PraF UK
2
2
8
12
FiF UK
134
116
44
294
PriF UK
42
49
64
155
PdF UK
112
86
8
206
FaF UK
2
1
8
11
FTVŠ UK
35
27
4
66
JLF UK
14
8/1
23
46
FMIF UK
16
28
41
85
RKCMBF UK
3
2
2
7
EBF UK
5
5
2
12
FM UK
4
4
4
12
FSEV UK
8
9
5
22
UK spolu
387
345 / 3
249
984
Tabuľka 1 Počty akreditovaných študijných programov na UK v r. 2009
Taktiež by sa mal klásť dôraz a prostredníctvom akreditácie zabezpečiť skvalitnenie výučby a pedagogického
procesu, a to aj prostredníctvom prideľovania dostatočného množstva finančných prostriedkov. Vláda namiesto toho, aby
zvýšila dotácie plynúce do školstva, uvažuje o spoplatnení okrem externého štúdia aj denného štúdia. Tým sa však zlá
finančná situácia v školstve nerieši.
K spoplatneniu denného štúdia zaujalo stanovisko aj Plénum Ústavného súdu, ktoré svojim nálezom rozhodlo
o spoplatnení vysokoškolského štúdia pre študentov, ktorý prekročia štandardnú dĺžku štúdia daného študijného odboru
a o spoplatnení externej formy štúdia na verejných i súkromných vysokých školách. 6
Certifikáciou sa má na mysli certifikácia vysokých škôl. Pri definovaní tohto pojmu nadviažeme na pojem
akreditácia, ktorá ako pojem v sebe zahŕňa aj certifikáciu. A akreditácia je proces, ktorým sa preveruje, okrem iného, aj
spôsobilosť vykonávať certifikáciu – čiže vykonávať procesy preverovania a preukázania zhody medzi tým, čo sa
požaduje a (vyplýva z predpisu – normy, štandardu) a tým ako sa to v praxi zabezpečuje.7
6 Nález Ústavného súdu Zbierka zákonov č. 333/2010
z 26. mája 2010, 3.12.2010. Dostupné na internete :
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/.
7 MARKULIK, Š. a kol.: Systém manažérstva kvality ako súčasť riadiacich činností v rámci verejnej vysokej školy. In: ACADEMIA, ročník
XX, 2009, č. 4, s. 6.
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Komplexné hodnotenie vysokých škôl a použitie metodiky s niekoľko vybranými parametrami ako sú napríklad
indikátory, ktoré súvisia s kvalitou vzdelávania a výskumu na jednotlivých vysokých školách, či porovnávanie fakúlt, ktoré
majú podobné zamerania a podobné podmienky práce a iné rozlišujúce kritéria, uskutočňuje občianske združenie
s názvom Akademická rankingová a ratingová agentúra (ďalej len ARRA). Ako sa uvádza v ich Hodnotení vysokých škôl
a fakúlt za rok 2010 využívajú a teda predpokladám majú k dispozícii dáta zo správ Ministerstva školstva Slovenskej
republiky z Ústavu informácií a prognóz školstva databázy Web of Knowledge, a taktiež si vyžiadavajú informácie od
vysokých škôl prípadne fakúlt. Hodnotiť vysoké školy po kvalitatívnej stránke na základe použitej metodiky a len
vybraných ukazovateľov možno považovať za nie celkom úplne a presné hodnotenie. Z metodiky a výsledkov
komplexného hodnotenia by sa malo dať zistiť ako pokračuje vývoj vysokých škôl po kvalitatívnej stránke na Slovensku,
a rovnako tak by to mal zohľadniť študent, ktorý sa rozhoduje na akú vysokú školu si podá prihlášku.
Na posudzovaní kvality poskytovaného vzdelania sa zúčastňujú aj vysoké školy tým, že vypracúvajú hodnotiacu
správu. Hodnotenie kvality vysokých škôl je upravené aj v zákone o vysokých školách kde sa uvádza, že vysoká škola je
povinná mať pravidlá na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja
zručností, ktoré študent študijného programu získava absolvovaním jednotlivých vzdelávacích činností. Jedná sa
o takzvanú hodnotiacu správu v ktorej sa musia uvádzať zákonom stanovené náležitosti a predkladá sa Akreditačnej
komisii na posúdenie. Takáto hodnotiaca správa, ktorú majú podľa zákona o vysokých školách vypracovávať jednotlivé
vysoké školy, tiež môže prispieť k odstráneniu zistených nedostatkov a slúžiť na prijatie vhodných opatrení, aby sa
v budúcnosti už takéto nedostatky neopakovali.
Všetky vysoké školy by mali mať pravidlá na priebežné hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania upravené
vnútornými predpismi. Je otázne, či to všetky vysoké školy majú ? Napríklad Univerzita Komenského, kde sa jedná
o Vnútorný predpis č.13/2010, Smernica rektora UK v Bratislave, Pravidlá priebežného hodnotenia kvality poskytovaného
vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave. Možno by bolo vhodné určiť v zákone, že v rámci priebežného
hodnotenia kvality na zistenie a vyhodnotenie získaných vedomostí za jeden akademický rok by sa mal absolvovať test.
Tento test by sa robil vo vybraných študijných programoch a jednotlivých študijných predmetoch na vysokých školách,
ktoré majú rovnaké študijné programy. „Preverovací test“ by mal rovnaké znenie pre všetky vysoké školy a výsledky
hodnotenia tohto testu by mohli byť zapracované do hodnotiacej správy tej ktorej vysokej školy. Vytvorili by sa
porovnateľné a jednotné hodnotiace kritéria - parametre, ktoré by slúžili aj jednotlivým hodnotiacim agentúram na
porovnanie dosiahnutého vzdelania a získaných vedomosti v rámci ukončeného vzdelania poskytnutého za jeden
akademický rok na príslušnej fakulte, resp. príslušnej vysokej škole. Na základe navrhovaného riešenia by sa dali
porovnať výsledky vzdelávacieho procesu jednotlivých vysokých škôl, a taktiež získané vedomosti študentov. Uvedeným
spôsobom by mohli postupovať aj súkromné vysoké školy, lebo netreba zabúdať, že pod pojmom vysoká škola podľa
zákona o vysokých školách rozumieme:
a) verejné vysoké školy,
b) štátne vysoké školy,
c) súkromné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) zahraničné vysoké školy so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky
alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie (ďalej len zahraničné vysoké školy).
Keďže sa Akreditačná komisia v rámci svojich právomocí vyjadruje k návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej
osobe, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola a súkromná vysoká škola je súčasťou širšieho pojmu vysoká
škola, má zo zákona povinnosť vypracovať hodnotiacu správu.
Pri klasifikácií vysokých škôl a ratingu by sa mali začať zahŕňať do hodnotení súkromné vysoké školy, a taktiež
zahraničné vysoké školy. Hodnotenie by bolo podľa môjho názoru objektívnejšie a aj to by prispelo k celkovému
objektívnemu zhodnoteniu poskytovaného vzdelávania.
Je ťažké hovoriť o stimulovaní vysokoškolského prostredia a jednotlivých vzdelávacích procesov, keď nie sú
dostupné údaje o súkromných vysokých školách a zahraničných vysokých školách. Potom pokladám za veľmi ťažké
porovnávať a hovoriť o akých si možných spôsoboch riešení vysokého školstva v Slovenskej republike.
3

ODOBERANIE VYSOKOŠKOLSKÝCH DIPLOMOV
Problematika vysokoškolských diplomov je pomerné rozsiahla problematika, preto sa ju pokúsim aspoň v skratke
načrtnúť. Podľa platnej slovenskej legislatívy je za doklad o absolvovaní štúdia považovaný vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. Ako sa uvádza v zákone o vysokých školách vysokoškolský diplom je
doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení
akademického titulu. Údaje, ktoré sa tam uvádzajú sú jednak meno a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov
vysokej školy, názov študijného odboru, názov študijného programu, názov fakulty, ak sa študijný program uskutočňoval
na fakulte, akademický titul, podpis rektora a dekana ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia
štúdia, odtlačok pečiatky vysokej školy a ďalšie údaje určené vysokou školou.8 Vysokoškolské diplomy sa udeľujú po
splnení podmienok, ktoré sú bližšie upravené v príslušných študijných poriadkoch. Napríklad Študijný poriadok Univerzity
8

Bližšie pozri § 8 zákona o vysokých školách.
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Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,9 ktorý v čl. 25 (4) Dokladom o riadnom skončení štúdia a o získaní
príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. (5)
Vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške vydáva univerzita. Študentovi, ktorý absolvoval
štúdium prospel s vyznamenaním vydá univerzita diplom s vyznamenaním. Diplom sa odovzdáva študentovi spravidla na
slávnostnej promócii.
Vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu patria k verejným listinám. Už samotný
pojem verejná listina je problematickým pojmom, keďže verejná listina je listina, ktorá je za verejnú listinu ustanovená
osobitnými právnymi predpismi. V zmysle § 134 zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov je za verejnú listinu považovaná každá listina vydaná súdmi Slovenskej republiky alebo inými štátnymi orgánmi
na to splnomocnenými a v ich medziach alebo listina vyhlásená osobitnými právnymi predpismi za verejnú.
V zákone o vysokých školách sa rieši problematika prideľovania diplomov, ale nerieši sa komplexne problematika
odoberania diplomov. V poslednom čase sa čoraz viackrát diskutovalo o problematike odoberania diplomov, najmä v tých
prípadoch, keď boli získané podvodom. Napríklad jednalo sa predovšetkým o opakujúce sa skracovanie štandardnej
dĺžky štúdia a následné udelenie vysokoškolského diplomu.
Ak sa chceme ďalej zaoberať problematikou odoberania vysokoškolských diplomov musíme si povedať, čo
diplom s právneho hľadiska je? V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že v prípade vysokoškolských diplomov hovoríme
o individuálnych správnych aktoch ako výsledku rozhodovacieho procesu vo verejnej správe osobitne v akademickej
samospráve. Pod pojmom individuálny správny sa rozumie taká právna forma činnosti verejnej správy, ktorá je spravidla
výsledkom rozhodovania správneho orgánu o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach určitého
konkrétneho subjektu v postavení tzv. účastníka konania. Takéto akty sú chápané ako akty aplikácie správneho práva,
lebo predstavujú všeobecné pravidlá správania sa obsiahnuté v príslušných správnych normách na konkrétne prípady.
Jedná sa o akty aplikácie správneho práva, individuálne správne akty sa členia na konštitutívne správne akty
a deklaratórne správne akty.10 V odbornej literatúre sú konštitutívne správne akty charakterizované ako akty, ktoré
zakladajú, menia alebo rušia vzťahy správneho práva, vytvára sa teda nová právna situácia. Pôsobia ex nunc a pro futuro.
Zatiaľ čo deklaratórne správne akty sú akty, ktoré potvrdzujú, autoritatívne zisťujú či existujú vzťahy správneho práva, t.j.
právna situácia, ktorá existovala pred vydaním tohto aktu a vydaním aktu nedochádza k jej zmene. Pôsobí ex tunc a pro
praeterio.11 Ďalší autori Hendrych, Škultéty majú charakteristiku individuálnych správnych aktov podobnú alebo identickú
s uvedenou charakteristikou. V rámci obsahu konkrétneho individuálneho správneho aktu môžeme v niektorých prípadoch
pozorovať aj kombináciu deklaratórnosti a konštitutívnosti, v tomto prípade sa jedná o tzv. hybridné resp. zmiešané akty.
Individuálny správny akt musí obsahovať patričné náležitosti rovnako ako akýkoľvek správny akt. Podľa odbornej literatúry
musí rozhodovať o určitej otázke, čo spočíva v priznaní oprávnenia, v stanovení povinnosti alebo autoritatívnom zistení
a potvrdení právneho stavu.
Vysokoškolské diplomy majú podľa môjho názoru hybridný charakter, lebo dochádza k naplneniu
charakteristických znakov a to aj deklaratórnosti a konštitutívnosti. Prvky konštitutívnosti sa prejavujú vytváraním novej
právnej situácie, lebo absolventom vysokoškolského štúdia je priznaný akademický titul podľa vysokej školy, ktorú
absolvovali a vzniká im právo tento titul aj používať. Zatiaľ čo prvky deklaratórnosti sa prejavujú tým, že vysokoškolské
diplomy potvrdzujú skutočnosti (udelené kredity) o absolvovaní študijného programu. Prvky konštitutívnosti nie sú sporné,
zatiaľ čo môžu vzniknúť pochybnosti o deklaratórnosti tohto aktu. Pretože môže byť sporné, či vôbec vznikol nárok
nejakému konkrétnemu adresátovi (subjektu) takýto diplom udeliť.
Zákon o vysokých školách sa podrobnejšie nevenuje problematike odoberania diplomov. V prvom rade by sa
musel zákon vysporiadať s problematikou, či majú vysokoškolské diplomy a následne na to udelené vysokoškolské tituly
odoberať samotné vysoké školy v rámci samosprávy vysokých škôl alebo bude o ich odoberaní rozhodovať novo
vytvorený nezávislý orgán. Keby o odoberaní vysokoškolských diplomov rozhodovala vysoká škola, ktorá diplom udelila
v rámci akademickej samosprávy, môžu vzniknúť pochybnosti najmä na strane tretích subjektov. Jednalo by sa najmä
o rešpektovanie zásady nezávislosti a nestrannosti pri posudzovaní jednotlivých konkrétnych prípadov. V prípade
nezávislých orgánov by mohli vzniknúť pochybnosti, či členovia novokonštituovaného orgánu, sú spôsobilí objektívne
posúdiť takúto problematiku s ohľadom na ich absolvovaný študijný program a ten, čo posudzujú. V tejto súvislosti sa
vytvára otázka, či by to nebolo zasahovanie do akademickej samosprávy vysokej školy. V prípade, že takto ponímaný
orgán konštituuje Ministerstvo školstva, môžeme reálne predpokladať, že pôjde o zasahovanie do akademickej
samosprávy vysokých škôl. S ohľadom na uvedené skutočnosti by som odporúčala, aby mala takúto kompetenciu vysoká
škola, ktorá diplom vydala i s možnosťou preskúmanie tohto rozhodnutia súdom. Prijatie nového znenia zákona nebude
dôvodom na posudzovanie už nezákonne udelených diplomov, v konečnom dôsledku by sa prijaté opatrenia týkali

9 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a bol schválený Akademickým senátom Praf UK dňa
8.10.2008 a Akademickým senátom UK dňa 22.10.2008 v zmysle § 9 ods. 1 b) zákona zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
10 PRŮCHA, P., POMAHAČ, R.: Lexikon – Správní právo, Ostrava : Sagit, 2002, s. 134.
11 SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo, Praha: Aspi, 2005, s. 95.
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možných prípadov, ktoré by vznikli v budúcnosti a nie tých, ktoré vznikli v minulosti. Pretože náš právny poriadok
nedovoľuje retroaktivitu novoprijatých právnych predpisov.
Zákon o vysokých školách by taktiež musel vyriešiť procesnú stránku odoberania diplomov, či by sa jednalo
napríklad o správne konanie a kto by v takomto prípade rozhodoval o možnom odobratí diplomu. Taktiež by sa musela
riešiť otázka zodpovednosti za správny delikt a prípadného zákonného postihu za takýto protiprávny postup.
V článku sú načrtnuté tri okruhy veľmi aktuálnych aplikačných problémov. Žiaľ pre nedostatok miesta nebolo
možné ich rozoberať úplne, ale len načrtnúť riešenia.
Predpokladám, že v budúcnosti sa k danej problematike vrátim i s formuláciou nových úvah de lege ferenda.
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA AKO SUBJEKT
VEREJENEJ SPRÁVY
Anton Martvoň
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá má špecifické
a dôležité postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky. Vykonáva kontrolu a dohľad nad dodržiavaním ľudských
práv a nad dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania vo verejnej správe.
Kľúčové slová: verejná správa, kontrola a dohľad vo verejnej správe, subjekt verejnej správy, Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, ľudské práva, antidiskriminácia.
Abstract: The Slovak National Centre for Human Rights is an independent statutory institution, which is having a specific
and important status in the law system of the Slovak republic. It is exercising the control and the supervision over the
human rights and over the observance of the antidiskrimination principle in the area of public administration.
Key words: the public administration, the control and the supervision over the public administration, the subject of the
public administration, the Slovak National Centre for Human Rights, human rights, antidiskrimination.
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VZNIK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO STREDISKA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Ochrana základných ľudských práv a slobôd je v celosvetovom meradle primárnou úlohou medzinárodných
organizácií. Dňa 20.12.1993 sa konalo 85. plenárne zasadnutie Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“), na
ktorom boli prijaté Parížske princípy týkajúce sa vnútroštátnych inštitúcií slúžiacich na presadzovanie (resp. podporu)
a ochranu ľudských práv (ďalej len „Parížske princípy“). Tieto Parížske princípy zdôraznili význam Všeobecnej deklarácie
ľudských práv, Medzinárodných paktov o ľudských právach a ďalších medzinárodných nástrojov na podporu
rešpektovania a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Taktiež opätovne potvrdili význam rozvoja a zakladania
efektívnych vnútroštátnych inštitúcií v členských štátoch OSN na presadzovanie a ochranu ľudských práv v súlade
s vnútroštátnou legislatívou so zaistením pluralizmu a nezávislosti ich členov. Parížske princípy zakotvili základný právny
rámec a zásady týkajúce sa postavenia vnútroštátnych inštitúcií presadzujúcich ochranu ľudských práv v členských
štátoch OSN, ich kompetencie, zodpovednosť, zloženie a záruky ich nezávislosti a plurality, ako aj metódy ich fungovania
a prevádzky.1
V zmysle prijatých vyššie spomenutých princípov bola 9. marca 1994 v Ženeve podpísaná Dohoda medzi
vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre
ľudské práva, ktorá nadobudla platnosť 9. júna 1994 (ďalej len „medzinárodná dohoda“).2 Táto medzinárodná dohoda
položila základ a vytvorila priestor pre budúce založenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Slovenskej
republike. Účelom spomenutej medzinárodnej dohody bolo poskytnutie (na základe príspevku vlády Holandska do
Dobrovoľného fondu pre technickú spoluprácu v oblasti ľudských práv zriadeného generálnym tajomníkom OSN) finančnej
pomoci3 Slovenskému národnému stredisku na krytie jeho funkčných prevádzkových a programových výdavkov spojených
s podporou a s ochranou ľudských práv na Slovensku v počiatočnom období dvoch rokov, a to od 1. januára 1994 do 31.
decembra 1995.
Zmluvné strany sa dohodli, že vláda Slovenskej republiky poskytne primerané priestory pre SNSĽP, poskytne
finančné prostriedky SNSĽP v protihodnote 21.409,- US dolárov na obdobie prvých dvanástich mesiacov a 31.455,- US
dolárov na obdobie druhých dvanástich mesiacov, ďalej bude po uplynutí obdobia dvadsiatich štyroch mesiacov, počas
ktorého sa budú poskytovať finančné prostriedky z Dobrovoľného fondu pre technickú spoluprácu v oblasti ľudských práv,
financovať SNSĽP, aby mohlo pokračovať v činnosti najmenej na úrovni dosiahnutej počas vyššie uvedeného obdobia. V
prípade nepredvídateľných finančných okolností, ktoré by zabránili vláde Slovenskej republiky v plnom rozsahu splniť
tento záväzok, môže byť toto ustanovenie zmenené na základe rokovaní zmluvných strán s tým, že na druhej strane vláda
SR zabezpečí právnu a prevádzkovú nezávislosť SNSĽP.4
Na základe vyššie spomenutej medzinárodnej dohody bol v roku 1993 v NR SR prijatý zákon NR SR č. 308/1993
Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. januára 1994.
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 29/1995 Z. z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou
Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
3 Zmluvné strany sa dohodli, že OSN bude zodpovedať za poskytnutie grantu SNSĽP v US dolároch, v sume nepresahujúcej
protihodnotu 411.500,- NLG, v súlade s príslušnými predpismi a pravidlami OSN.
4 Čl. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre
ľudské práva.
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Týmto zákonom sa zriadilo SNSĽP so sídlom v Bratislave, ako sa aj ním transponovali a prebrali niektoré právne akty
Európskej únie a Európskych spoločenstiev.5
2
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA Z ORGANIZAČNÉHO A FUNKČNÉHO
POHĽADU
SNSĽP v zmysle zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva,
ako i v zmysle vyššie uvedenej medzinárodnej dohody vychádzajúcej z Parížskych princípov získalo postavenie
nezávislej právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje sa do obchodného registra. Činnosť SNSĽP je financovaná z dotácií zo
štátneho rozpočtu podľa medzinárodnej zmluvy a okrem toho hospodári najmä s darmi od tuzemských a zahraničných
právnických osôb a fyzických osôb. Kontrolovať ho môže iba Najvyšší kontrolný úrad SR6, a to z hľadiska hospodárenia
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. V zmysle ustanovení osobitného predpisu7 môže kontrolovať SNSĽP aj Úrad vlády
SR ako ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností a petícií, ale iba v oblasti vybavovania
sťažností a petícií. Som preto toho názoru, že SNSĽP získalo postavenie verejnoprávnej inštitúcie zriadenej
zákonom na základe medzinárodnej dohody a tým získalo svoje špecifické postavenie a nezávislosť v právnom
systéme SR, čím naplnilo požiadavky medzinárodnej dohody a Parížskych princípov aj s prihliadnutím na kreovanie
orgánov SNSĽP.
SNSĽP v zmysle vyššie spomínaného zákona plní úlohy v Slovenskej republike v oblasti ľudských práv a
základných slobôd vrátane práv dieťaťa (ďalej len "ľudské práva") a na tento účel najmä:
a) monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného
zákona8,
b) zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike,
c) uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv, zhromažďuje a šíri informácie v tejto
oblasti,
d) pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti,
e) zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,
f) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu9,
g) vykonáva nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie,
h) vypracúva a uverejňuje správy a odporúčania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou,
i) poskytuje knižničné služby v rámci ním zriadenej knižnice (tzv. „Knižnica SNSĽP“) a poskytuje služby i v oblasti
ľudských práv,
j) je oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.
SNSĽP každoročne do 30. apríla príslušného roku vypracúva a uverejňuje za predchádzajúci kalendárny rok
správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike prostredníctvom
internetu alebo aj prostredníctvom periodickej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou. Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány,
orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné verejnoprávne inštitúcie sú povinné na požiadanie
SNSĽP v určenej lehote mu poskytnúť informácie o dodržiavaní ľudských práv; pričom SNSĽP môže o poskytnutie
informácií o dodržiavaní ľudských práv požiadať aj mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv a
dohodnúť sa s nimi o spôsobe poskytovania týchto informácií.
Orgánmi SNSĽP sú správa rada a výkonný riaditeľ. Správna rada má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb
požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv, ktorí si volia spomedzi seba svojho predsedu
a podpredsedu.

Konkrétne: 1. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu
na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú.v. ES L 180, 19.7.2000).
2. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v
zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 303, 2.12.2000).
3. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ
ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv.
1; Ú.v. ES L 39, 14.2.1976), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie
Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 269, 5.10.2002).
4. Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a
ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú.v. EÚ L 373, 21.12.2004).
6 Bližšie pozri: § 2 zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších
predpisov a Zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7 § 24 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
8 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
9 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
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Členmi správnej rady sú:
a) jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,
b) jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
c) jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv,
d) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
e) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
f) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
g) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
h) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na návrh mimovládnych organizácií; postup pri
predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,
i) jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.10
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné prijatie
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, pričom funkčné obdobie každého člena správnej
rady je trojročné a začína plynúť dňom uvedeným v jeho vymenúvacom dekréte. Vymenúvací dekrét člena správnej rady
doručí SNSĽP ten, kto člena správnej rady vymenoval. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena správnej rady
najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v správnej rade je dobrovoľné a nezastupiteľné. Člen
správnej rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitných predpisov11, čo však
nevylučuje poberanie odmeny za výkon jeho funkcie v správnej rade, pokiaľ tak ustanoví Štatút SNSĽP.
Členstvo v správnej rade zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia člena správnej rady,
b) vzdaním sa funkcie člena správnej rady,
c) odvolaním člena správnej rady z funkcie alebo
d) smrťou člena správnej rady.
Člena správnej rady odvolá z funkcie ten, kto ho za člena vymenoval ak sa bez vážneho dôvodu (teda bez
ospravedlnenia) nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady. Je to jediný zákonný dôvod pre
odvolanie člena správnej rady. Člen správnej rady, ktorému členstvo zaniklo, oznámi zánik svojho členstva tomu, kto ho
za člena správnej rady vymenoval. Zánik členstva člena oznámi tomu, kto zomrelého člena vymenoval, predseda správnej
rady, a ak ho niet, tak výkonný riaditeľ.
Správna rada:
a) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady,
b) volí a odvoláva výkonného riaditeľa,
c) poveruje výkonom funkcie výkonného riaditeľa iného zamestnanca SNSĽP, ak výkon funkcie výkonného riaditeľa
zanikol, a to až do zvolenia nového výkonného riaditeľa; rozsah poverenia určí správna rada uznesením,
d) schvaľuje štatút SNSĽP,
e) schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
f) schvaľuje návrh rozpočtu SNSĽP,
g) schvaľuje plán činnosti SNSĽP,
h) prerokúva správu o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike,
i) schvaľuje ročnú záverečnú správu o činnosti SNSĽP,
j) schvaľuje účtovnú závierku SNSĽP,
k) schvaľuje výročnú správu o hospodárení SNSĽP.12
Úprava podrobnosti o vnútorných pomeroch SNSĽP je zákonom zverená Štatútu SNSĽP prijímaného správnou
radou, ktorý musí byť v súlade s medzinárodnou dohodou13. Úprava postupu pri zvolávaní zasadnutí správnej rady a jej
rokovaní je zákonom zverená Rokovaciemu poriadku správnej rady.
Vnútroorganizačne, na základe Štatútu SNSĽP, sa SNSĽP člení na:
a) Sekretariát výkonného riaditeľa,
b) Odbor právnej pomoci a služieb,
c) Odbor vzdelávania, knižničných informačných služieb,
d) Odbor výskumu a práv dieťaťa,
e) Regionálne kancelárie SNSĽP, ktorých je v súčasnosti sedem14.

§ 3a zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
12 § 3a ods. 7 zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších
predpisov.
13 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské
práva.
14 Regionálne kancelárie boli zriadené v rámci projektu „Poradenské služby za účelom vybudovania regionálnych administratívnych
kapacít SNSĽP“ v Nových Zámkoch, vo Zvolene, v Rimavskej Sobote, v Humennom, v Kežmarku, v Dolnom Kubíne a v Kysuckom
Novom Meste.
10
11
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Činnosť strediska riadi a kontroluje výkonný riaditeľ, ktorého na obdobie troch rokov volí správna rada z návrhov
predložených členmi správnej rady. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom strediska, pričom za neho môže byť zvolená
iba bezúhonná osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je činná v oblasti ochrany ľudských práv alebo
ochrany práv detí. Za bezúhonnú osobu sa na účely voľby považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody s tým, že
bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Tá istá osoba môže byť zvolená za
výkonného riaditeľa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Ďalšie podrobnosti spôsobu jeho voľby,
si vo svojom volebnom poriadku pre príslušnú voľbu výkonného riaditeľa schváli sama správna rada.
Výkonný riaditeľ zodpovedá správnej rade:
a) za činnosť SNSĽP,
b) za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva,
c) za plnenie uznesení správnej rady,
d) za vypracúvanie správy o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike,
e) za vypracúvanie ročnej záverečnej správy o činnosti SNSĽP, účtovnej závierke SNSĽP a výročnej správy o
hospodárení SNSĽP za predchádzajúci rok.15
Výkon funkcie výkonného riaditeľa zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia výkonného riaditeľa,
b) vzdaním sa funkcie výkonného riaditeľa,
c) odvolaním z funkcie výkonného riaditeľa pre neplnenie povinností, ktoré trvá viac ako šesť mesiacov, alebo pre vážne
porušenie povinností výkonného riaditeľa,
d) smrťou výkonného riaditeľa alebo
e) odvolaním z funkcie výkonného riaditeľa z dôvodu jeho právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo trestný
čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.16
Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade návrh štatútu SNSĽP, návrh rozpočtu SNSĽP na príslušný kalendárny
rok, návrh plánu činnosti SNSĽP na príslušný kalendárny rok, správu o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej
republike, ročnú záverečnú správu o činnosti SNSĽP, účtovnú závierku strediska a výročnú správu o hospodárení SNSĽP
a ďalšie dokumenty, na ktorých predloženie bol uznesením zaviazaný správnou radou.
3

POSTAVENIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO STREDISKA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA VO VEREJNEJ SPRÁVE
SNSĽP ako jediná inštitúcia v právnom systéme Slovenskej republiky je nezávislá verejnoprávna inštitúcia
zriadená zákonom na základe medzinárodnej dohody, ktorá je spravujúcim subjektom verejnej správy v oblasti
vykonávania dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv a nad dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania vo verejnej
správe s tým, že dohliadané subjekty sú mu povinné v určenej lehote poskytnúť informácie o dodržiavaní ľudských práv.
Ak tak neurobia, tak SNSĽP to uvedie vo svojej správe o stave dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike
a upozorní na nesplnenie uloženej povinnosti dohliadaného subjektu jemu nadriadený subjekt, ďalej vládu SR, štátne
orgány, ako i ostatné ústredné orgány štátnej správy. Nakoľko spomínaná správa o stave dodržiavania ľudských práv v
Slovenskej republike sa zasiela v anglickej mutácii (resp. jazyku) i do OSN, tak nepriamo na daný problém ohľadom
odmietnutia súčinnosti alebo priamo na zistenie závažného porušovania ľudských práv a slobôd na slovenskej strane
môže upozorniť príslušný orgán OSN. Som toho názoru, že zo spomenutého dôvodu sa dá SNSĽP považovať za akúsi
„predĺženú ruku OSN“ v Slovenskej republike, pri ktorej vnútroštátne orgány by nemali mať priamy dosah na výkon jeho
nezávislého dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv. Je dôležité aj spomenúť, že SNSĽP pôsobí aj ako subjekt správy
kultúry na úseku knižníc, nakoľko je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Knižnice SNSĽP, ktorá je hlavne zameraná na
problematiku ľudských práv a antidiskriminácie so šírením osvety v týchto oblastiach. V Českej republike nemajú zriadenú
podobnú inštitúciu ako je SNSĽP v Slovenskej republike, a preto sú predmetom častej kritiky zo strany OSN.
Význam SNSĽP na úseku vykonávania dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv a dodržiavaním zásady
rovnakého zaobchádzania vo verejnej správe v Slovenskej republike je nepopierateľný a neprehliadnuteľný. Dokazuje to
aj nedávno v marci 2011 zo strany SNSĽP otvorená a publikovaná kauza, ktorú v oblasti verejnej správy SNSĽP objavilo
na úseku poskytovania povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (ďalej len „spomínané poistenie“) zo strany ČSOB Poisťovne, a .s., ktorá sa rozhodla neposkytovať pre rok 2011
spomínané poistenie osobám mladším ako 24 rokov i napriek tomu, že spĺňajú podmienky uvedené v zákone č. 381/2001
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení

15 § 3b ods. 4 zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších
predpisov.
16 § 3b ods. 5 zákona NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších
predpisov.
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZP).17 Tým hrozí osobám mladším ako 24 rokov majúcim vodičské oprávnenie
a vlastniacim motorové vozidlo pokuta v zmysle § 19 ods.1 zákona o PZP v prípade neuzavretia poistnej zmluvy vo výške
od 16,60 EUR až do výšky 3.319,- EUR. Taktiež v prípade, že spomínaná osoba je fyzickou osobou- podnikateľom, tak jej
môže orgán Policajného zboru uložiť pokutu za správny delikt, že nemá pri sebe doklady ustanovené na vedenie vozidla
(kde patrí aj potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) až do výšky
3.500,- EUR, a to aj opakovane.18
Podľa názoru SNSĽP i podľa môjho osobného názoru ide jasne o diskrimináciu na základe veku v zmysle Čl. 21
ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, v zmysle článku 12 ods. 2 Ústavy SR, ako i v zmysle § 2 zákona č.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon). Aj tento príklad dokazuje, že SNSĽP plní dôležitú úlohu a potrebnú
funkciu vo verejnej správe Slovenskej republiky.
4

ZÁVER
Záverom si dovolím uviesť, že podľa môjho osobného názoru by SNSĽP pomohlo, keby boli jeho činnosť,
organizácia a fungovanie upravené ústavným zákonom kvôli vylúčeniu a zamedzeniu snáh o jeho podriadenie
a ovládnutie zo strany príslušnej vládnej garnitúry s tým, že by mohlo mať v oblasti kontroly verejnej správy viac
kompetencií, ale s možnosťou ukladania sankcií. Ďalej som toho názoru, že SNSĽP by malo byť prizývané do
legislatívneho procesu a jeho zástupca by mal byť aspoň v Legislatívnej rade vlády SR, nehovoriac o tom, že by bolo
vhodné, aby v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR mohli byť jeho zástupcovia vysielaní v mene Slovenskej
republiky i do medzinárodných inštitúcií s pôsobnosťou v oblasti ochrany ľudských práv a na nimi organizované
konferencie, semináre, medzinárodné odborné porady a iné ich aktivity. S tým súvisí samozrejme i potreba zvýšenia
rozpočtu, ktorý bol na rok 2011 pre SNSĽP bez vlastnej budovy značne znížený a tým sa výrazne obmedzila možnosť
aktivít a pôsobenia SNSĽP v oblasti ľudských práv.
Som však toho názoru, že SNSĽP ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom na základe
medzinárodnej dohody je v podmienkach Slovenskej republiky vo vzťahu k verejnej správe a k OSN veľmi potrebná.
Použité zákony a iné pramene práva:
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného
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NEČINNOSŤ VEREJNEJ SPRÁVY- VÝCHODISKÁ POZNANIA
Matej Horvat
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje negatívnemu javu nečinnosti verejnej správy, pričom si všíma predovšetkým ústavnoprávne
východiská tohto fenoménu, v tomto prípade vyjadrené v článku 1 ods. 1 a článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Následne na to sa venuje vzťahu zákona o súdoch, Občianskeho súdneho poriadku a Správneho poriadku v otázke
vytvorenia všeobecného zákonného splnomocnenia na vykonanie konania orgánom v konkrétnej veci, pre ktorú ale
osobitný zákon nestanovuje vecnú príslušnosť na konanie konkrétneho orgánu.
Kľúčové slová: nečinnosť verejnej správy, vymožiteľnosť práva, právo na inú právnu ochranu, právny štát, znaky
právneho štátu, článok 46 Ústavy
Abstract: The article focuses on the negative phenomenon of the inactivity of public administration. It describes
constitutional basis of this phenomenon expressed in the articles 1 and 46 of the Constitution of the Slovak Republic.
Subsequently it focuses on the Act on the Courts, the Act on Civil Procedure and the Act on Administrative Procedure in
matters of creation the competence to proceeding by either an administrative body or a court.
Key words: inactivity of public administration, the right to other legal protection, legal state, attributes of the legal state,
article 46 of the Constitution
1

ÚVOD
Nečinnosť verejnej správy1 ako „nezákonný postup, ktorý spočíva v pasívnom správaní v situácii, keď zákon
predpisuje aktívne konanie“,2 ako aj prípadné prieťahy v jej konaní predstavujú v ostatnom období skutočne mimoriadne
často skloňované termíny, ktorými sa zaoberajú mnohí teoretici, ale aj právna prax či masmédiá, prípadne sú oba tieto
fenomény predmetom bežných diskusií, pretože vyvierajú z bežného života osôb. Tieto dva javy sa tak dostávajú do
povedomia čoraz širšieho okruhu osôb, čo považujem za mimoriadne pozitívnu skutočnosť, pretože len takýmto
spôsobom, keď je priamo pomenovaný problém, sa vytvárajú predpoklady na to, aby sa proti týmto nepopulárnym javom
mohlo účinne bojovať.
O skutočnosti, že ide o nepopulárne a citlivé fenomény svedčí v prvom rade už Ústava Slovenskej republiky,3
ktorá vo svojom článku 48 ods. 24 jednoznačne deklaruje, že prieťahy (o to viac nečinnosť) nie sú v súlade s týmto
základným zákonom Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky tak vo svojom siedmom oddieli (právo na súdnu
a inú právnu ochranu) druhej hlavy (základné práva a slobody) ustanovuje povinnosť orgánov rozhodujúcich o právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb rozhodnúť nielen riadne,5 ale aj
včas.
Vychádzajúc z teoretického vymedzenia pojmu verejná správa a jej charakteristických vlastností,6 možno
sumarizovať tieto poznatky a dospieť k vedomiu, že verejná správa predstavuje špecifickú aktivitu tak štátu (v podobe
štátnej správy), ale aj orgánov samosprávy (v podobe územnej alebo záujmovej samosprávy). Všetky definície vychádzajú
z toho, že verejná správa predstavuje neustávajúcu činnosť plnenia jej vlastných úloh. Domnievam sa, že práve z tohto
dôvodu je v správnoprávnej teórii venovaná pozornosť práve činnosti verejnej správy, a to predovšetkým v podobe jej
finálnych foriem,7 ale aj procesom, ktoré predchádzajú dosiahnutiu takejto konkrétnej forme činnosti.8 Dôsledkom je potom

Ak z kontextu nevyplýva inak, nečinnosťou verejnej správy sa má na mysli nečinnosť v oblasti aplikačných rozhodovacích procesov.
SREBALOVÁ, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2008, s.
9.
3 Publikovaná pod č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“).
4 Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku
všetkým vykonávaným dôkazom.
5 T. j. predovšetkým v súlade s princípom zákonnosti.
6 Pozri bližšie napríklad ŠKULTÉTY, P.: Verejná správa a jej charakteristické črty. In: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné.
Všeobecná časť. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2004, s. 9. a nasl.; HUTTA, V.: Verejná správa. In: MACHAJOVÁ, J.
a kol.: Občan a verejná správa. Nadácia Občan a demokracia : Bratislava, 2000, s. 27 a nasl.; MACHAJOVÁ, J.: Verejná správa. In:
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Bratislava : BVŠP a EUROKÓDEX, 2009, s. 15 a nasl.; HENDRYCH, D.: Veřejná
správa. In: HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. C. H. Beck : Praha, 2006, s. 6 a nasl.; PRŮCHA, P.: Správní právo.
Obecná část. MU a nakladatelství Doplněk : Brno, 2007, s. 48 a nasl.; HORZINKOVÁ, E.: Obecné vymezení základních pojmů. In.:
HORZINKOVÁ, E. – NOVOTNÝ, V.: Správní právo procesní. Praha : Linde. 2006, s. 19 a nasl.
7 Pozri bližšie napríklad ZLOCH, P.: Formy verejnej správy. In. ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava
: Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2005, s. 92-114; HENDRYCH, D. – STAŠA, J.: Činnost veřejné správy. In: HENDRYCH, D. a kol.:
1
2
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skutočnosť, že nečinnosti verejnej správy a prieťahom v konaní, ako javom, ktoré popierajú aktivitu verejnej správy, ako jej
charakteristickej vlastnosti, nie je venovaná taká náležitá pozornosť, ako by si vyžadovala. Aj neaktívna verejná správa
totiž môže ovplyvniť postavenie fyzických osôb alebo právnických osôb, a to mnohokrát aj výrazne negatívnym spôsobom.
Je viacero dôvodov pre toto tvrdenie, domnievam sa, že za najdôležitejší argument v prospech skúmania nečinnej
verejnej správy hovorí fakt, že už samotná Ústava Slovenskej republiky tento fenomén rozoznáva a sama ho označuje za
negatívny. Z tohto dôvodu preto v ďalšom texte je nevyhnutné poukázať na tie ustanovenia ústavy, ktoré na tento jav
upozorňujú a pomenúvajú ho, ako aj poskytujú v základných črtách možnosti obrany voči nemu.
2

ÚSTAVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ NEČINNOSTI AKO NEGATÍVNEHO SPOLOČENSKÉHO JAVU
Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon nášho štátu zadefinovala, že Slovenská republika je zvrchovaný,
demokratický a právny štát (článok 1 ods. 1). Otázky nečinnosti pritom musíme v prvom rade naviazať práve na túto
spomínanú premisu právneho štátu. Jeho podstatou je nadriadenosť práva nad všetkými a všetkým a zároveň platí, že je
ho možné vymôcť. Zásadne môžeme povedať, že v prípade existencie štátu, ktorý by reálne neumožňoval vymoženie
svojho vlastného práva, takýto štát by nemohol byť označený za právny štát. Je zároveň nepochybné, že v prípade
nečinnosti verejnej správy, prípadne prieťahov v jej konaní, vymožiteľnosť práva sa dostáva na mimoriadne nízku úroveň.
Jestvuje tu nepochybná korelácia medzi úrovňou vyspelosti štátu v jeho právnej rovine a vymožiteľnosťou práva, inými
slovami môžeme povedať, že vysoká miera vymožiteľnosti práva signalizuje vysokú úroveň právnej kultúry štátu, ako aj
vyspelosť jeho práva.
Je zaujímavé, že „samotná Ústava Slovenskej republiky priamo nedefinuje pojem právneho štátu, jednotlivé
princípy právneho štátu buď priamo obsahuje, alebo ich použil vo svojom výklade ústavy Ústavný súd Slovenskej
republiky“.9 K uvedenému sa žiada doplniť, že tejto otázke sa intenzívne venuje aj právna dogmatika. Prepojením týchto
dvoch znalostí potom možno uviesť, že všeobecne sa traduje, že k princípom právneho štátu patria princípy univerzality
a prirodzenosti ľudských práv, zvrchovanosti ústavy a zákona, spravodlivosti a v neposlednom rade aj právnej istoty,10
ktorú vymedzil Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. PL. ÚS 15/98 ako „požiadavku po všeobecnej
platnosti, trvácnosti, stabilite, racionalite a spravodlivom obsahu právnych noriem a ich dostupnosti občanom
(publikovateľnosť), no rovnako aj požiadavka predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci (právna istota)“.
Vychádzajúc z definovania právnej istoty ako vytvorenia istoty, že za rovnakých skutkových okolností rozhodujúci
orgán rozhodne rovnako, možno dôvodiť, že príslušný orgán začne príslušné konanie vo veci a vo veci vydá finálne
stanovisko (napríklad v podobe rozhodnutia).
Ústavný súd Českej republiky k uvedenému dodal: „K znakom právneho štátu a medzi jeho základné hodnoty
patrí neoddeliteľne princíp právnej istoty, ktorého neopomenuteľným komponentom je nielen predvídateľnosť práva, ale aj
legitímna predvídateľnosť postupu orgánov verejnej moci v súlade s právom a zákonom stanovenými požiadavkami. Táto
predvídateľnosť (...) je vyjadrením maximy, na ktorej základe sa možno v demokratickom a právnom štáte spoliehať na to,
že vo svojej dôvere v platné právo nebude nikto sklamaný. Iba takto predvídateľné správanie napĺňa v praxi fungovanie
materiálne chápaného demokratického právneho štátu a vylučuje priestor pre prípadnú svojvôľu“.11
Pritom na verejnú správu chápanú ako neustálu aktivitu jej vykonávateľov pri realizovaní svojich cieľov
stanovených zákonom, do styku s ktorou sa dostáva takmer neustále každá osoba, či už fyzická alebo právnická, sú
kladené vysoké nároky pri skúmaní, či jej postupom nedošlo práve k naplneniu svojvôle. Ak uvažujeme o nečinnosti
verejnej správy, ktorá je v každom prípade v rozpore s uplatňovaním kompetencie orgánu verejnej správy, kde
kompetenciu definujeme ako zákonom stanovený okruh záležitostí, o ktorých orgán verejnej správy je povinný rozhodovať
a za ktoré nesie zodpovednosť, môžeme usúdiť, že práve pri tomto fenoméne dochádza k uplatneniu negatívneho javu
svojvôle vo vzťahu k účastníkom konania.
Na jednej strane je možné povedať, že článok 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vymedzuje prihlásenie sa
Slovenskej republiky k princípom vyspelých štátov, to však na strane druhej ešte neznamená, že Ústava Slovenskej
republiky je aj tzv. právnou ústavou.12 O tom ale už svedčia jej ďalšie iné články, o ktorých je nevyhnutné sa v súvislosti
s naplnením cieľa tohto článku zmieniť.
Správní právo. Obecná část. C. H. Beck : Praha, 2009, s. 183-362; PRŮCHA, P.: Správní právo. Obecná část. MU a nakladatelství
Doplněk : Brno, 2007, s. 249-317.
8 Pozri bližšie napríklad VRABKO, M.: Rozhodovacie procesy vo verejnej správe. In.: VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť.
Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2007, s. 15 a nasl.; HENDRYCH, D.: Správní věda. Teorie veřejné správy. Praha : ASPI,
2003, s. 68-79; SKULOVÁ, S.: Rozhodování ve veřejné správě. In.: SKULOVÁ, S. a kol.: Základy správní vědy. Brno : Masarykova
univerzita, 1998, s. 98.
9 MRAVÍKOVÁ, K.: Niekoľko poznámok k právnemu štátu. In: HAMUĽÁK, O. (ed.): Principy a zásady v právu – teorie a praxe. Sborník
z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha : Leges, 2010, s. 43.
10 Porovnaj napríklad CIBULKA, Ľ.: Slovenská republika ako právny štát. In: SVÁK, J. - CIBULKA, Ľ. - KLÍMA, K.: Ústavné právo
Slovenskej republiky. Všeobecná časť. Bratislava : BVŠP a EUROKÓDEX, 2009, s. 410 a nasl.
11 Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky č. IV. ÚS 690/01.
12 Z hľadiska klasifikácie ústav právna ústava vo svojej podstate znamená, že sa reálne uplatňuje, že nejde iba o tzv. ústavu formálnu,
ktorá len deklaruje práva, ako aj povinnosti, avšak reálne sa v štáte uplatňujú procesy, ktoré sú s ňou v rozpore. Právnou ústavou je teda
takou ústavou, ktorá zaručuje, že všetky procesy, ku ktorým dochádza v štáte sú determinované princípom zákonnosti.
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Sumarizáciou uvedeného výkladu možno povedať o nečinnosti, že ak k nej dôjde, je v rozpore s článkom 1 ods. 1
Ústavy Slovenskej republiky, t. j. je nezlučiteľná s princípmi predovšetkým právneho štátu, ako aj právnej istoty, pričom
z povahy ústavy ako ústavy právnej, musí Ústava Slovenskej republiky obsahovať aj také ustanovenia, ktoré umožnia
oprávnenému subjektu brániť sa voči tomuto fenoménu.
3

ČLÁNOK 46 ODS. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Článok 46 Ústavy Slovenskej republiky je z hľadiska jej systematiky zaradený do siedmeho oddielu druhej hlavy.
To znamená, že v tomto článku sú zachytené základné práva a slobody, konkrétne právo na súdnu a inú právnu ochranu.
Podľa tohto článku ods. 1 sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a
nestrannom súde a v prípadoch stanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
Uvedený článok zachytáva právo každého13 na prístup k súdnej a inej právnej ochrane. Už z tohto článku možno
odvodiť že prvotným orgánom ochrany práva v našich podmienkach je súd (vrátane Ústavného súdu Slovenskej
republiky). Tento musí pritom zároveň spĺňať požiadavky nestrannosti a nezávislosti. Iným orgánom Slovenskej republiky
má ústavodarca nepochybne na mysli predovšetkým orgány verejnej správy. Tieto budú vystupovať v pozícii orgánu
ochrany práva výlučne na základe zákonného splnomocnenia.
Všeobecne môžeme za orgány verejnej správy označiť orgány štátnej správy, ďalej sú to orgány územnej
samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a v neposlednom rade aj právnické osoby, ktoré rozhodujú právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Vo všeobecnosti
k tomu J. Machajová uvádza: „orgánom verejnej správy je orgán štátu alebo neštátny orgán ktorý má zo zákona
pôsobnosť a právomoc vykonávať verejnú správu“.14
Moju pozornosť pritom zaujala práve tá časť ústavného článku 46, ktorá podmieňuje na vytvorenie pôsobnosti vo
veci ochrany práv osôb zákonné splnomocnenie. Konkrétne potom mám na mysli vzťah zákona o súdoch,15 Občianskeho
súdneho poriadku16 a Správneho poriadku.17
Podľa § 2 ods. 3 zákona o súdoch súd rozhoduje o tom, či vec predložená súdu patrí do právomoci súdu. Súd
nemôže vysloviť, že vec nepatrí do právomoci súdu, ak ju nemôže postúpiť na konanie a rozhodnutie inému orgánu
verejnej moci.
Podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v občianskom súdnom konaní sa prejednávajú a rozhodujú
spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych
vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.
Podľa § 5 Správneho poriadku na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon; ak
osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, rozhoduje obec.
Všetky uvedené zákonné ustanovenia určujú vecnú pôsobnosť a vecnú príslušnosť na realizáciu konania, pričom
ustanovenia v zákone o súdoch, ako aj v Občianskom súdnom poriadku majú blanketový, odkazový charakter, keď
odkazujú na osobitné právne predpisy. Správny poriadok v tomto prípade už nemá odkazový charakter a kogentne
upravuje vecnú príslušnosť na uskutočnenie konania obce. Vzniká zaujímavá situácia, pretože v odbornej
občianskoprávnej literatúre sa traduje, že „pokiaľ by určitá právna záležitosť nebola v kompetenčných predpisoch pokrytá
vôbec (teda by nespadala do právomoci žiadneho iného orgánu ochrany práva), platí nevyvrátiteľná domnienka že patrí
do právomoci súdu“.18 Otázka je, či vznikla konkurencia viacerých právnych predpisov, ktoré by upravovali rovnakú
situáciu, ale odlišne.
Myslím si, že je odôvodnené domnievať sa, že v tomto prípade by mohlo dôjsť ku vzniku tzv. kompetenčného
konfliktu, a to či už pozitívneho, ako aj negatívneho. Kompetenčné konflikty vo všeobecnosti vznikajú v dôsledku nejasne
vymedzenej kompetencie orgánu. Ak by takýto spor vznikol, podľa § 8a Občianskeho súdneho poriadku ho na návrh
prejedná a rozhodne s konečnou platnosťou Najvyšší súd Slovenskej republiky. Takýto postup sa predpokladá v prípade
oboch typov kompetenčných konfliktov.
Občiansky súdny poriadok teda dáva jednoznačnú odpoveď na to, aký orgán bude rozhodovať v prípade, ak
vznikne takýto konflikt, nedáva však odpoveď na otázku, či na základe takto formulovaných zákonných ustanovení, môže
vzniknúť aj situácia, keď by vo veci, v ktorej nie je stanovená vecná príslušnosť, mohol rozhodovať súd, pretože § 5
Správneho poriadku jasne stanovuje vecne príslušnou obec na realizáciu konania.
Osobne sa domnievam, že aj napriek tomu môže byť vecne príslušný súd na uskutočnenie takéhoto konania.
Myslím si, že v takomto prípade je nevyhnutné vychádzať z predmetu a účelu tak Občianskeho súdneho poriadku, ako aj
Správneho poriadku. Predmetom a účelom Občianskeho súdneho poriadku je úprava postupu predovšetkým súdu
13 K pojmu každý, prípadne občan, či cudzinec porovnaj článok 52 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj napríklad POSLUCH, M. CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Bratislava : Heuréka, 2006, s. 214.
14 MACHAJOVÁ, J.: Verejná správa. In: MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Bratislava : BVŠP a EUROKÓDEX, 2009, s.
23.
15 Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“).
16 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“).
17 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“).
18 ŠTEVČEK, M. – FICOVÁ, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 15; uvedené je pritom dokonca
označované aj za nevyvrátiteľnú právnu domnienku; tamtiež, s. 22.

319

a účastníkov konania v občianskom súdnom konaní v sporových a nesporových záležitostiach, ktoré vyplývajú
z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov. Predmetom a účelom Správneho
poriadku je poskytnúť ochranu práv, právom chránených záujmov a povinností v správnom konaní, v ktorom správne
orgány rozhodujú o týchto právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach v oblasti verejnej správy.
Zatiaľ čo v prvom uvedenom prípade súdy primárne rozhodujú o súkromnoprávnych záležitostiach, tak v druhom
prípade správne orgány rozhodujú o nárokoch vyplývajúcich z verejnoprávnych predpisov. V prípade, ak by teda šlo
o nárok, ktorý vyplýva zo súkromnoprávnych predpisov, rozhodoval by o ňom súd, a ak by šlo o verejnoprávny nárok,
rozhodovala by obec. Významným činiteľom pri rozhodovaní o takomto spore by bolo typické delenie práva našej právnej
kultúry na súkromné a verejné, ktoré ale v ostatnej dobe nemusí byť zrovna jednoduché.19
Občiansky súdny poriadok zároveň stanovuje, že iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom
konaní, len ak to ustanovuje zákon (§ 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto situácia pritom nepokrýva mnou
zvolenú problematiku, keď by o veci nemal kto rozhodovať. V tomto prípade ide o tzv. rozšírenú pôsobnosť civilných
súdov, keď prejednávajú veci nepatriace do civilnoprávnej oblasti. Ide napríklad o rozhodovanie podľa 5. časti
Občianskeho súdneho poriadku, keď súdy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť
rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Domnievam sa, že uvedený výklad je ústavnekonformný a plne podporuje princíp právnej istoty.
Zároveň je nevyhnutné konštatovať, že princíp právnej istoty determinoval znenie § 5 Správneho poriadku,
pretože by bolo v rozpore s princípmi právneho štátu, aby síce jestvoval právny nárok, ale o ktorom by nemal kto
rozhodovať. Jednoznačne by šlo o situáciu denegatio iustitiae - odopretie spravodlivosti. Preto zákonodarca všeobecne
stanovil vecnú príslušnosť na obce. Je teda vhodnejšie, aby o danom nároku niekto rozhodoval a voči postupu tohto
orgánu sa mohol účastník konania brániť systémom opravných prostriedkov, akoby o nároku nerozhodoval nikto.
4

ZÁVER
Záverom tohto článku sa žiada už len doplniť, že jeho úlohou nebolo pokryť všetky ústavnoprávne východiská
zamerané na nečinnosť verejnej správy, prípadne na prieťahy v jej konaní. V tejto súvislosti je preto venovaná v článku
bližšia väčšia pozornosť princípu právneho štátu a článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sú nepopierateľne
prepojené s týmito javmi, ako aj so súvisiacimi otázkami prípadnej konkurencie troch zákonov (konkrétne zákona o
súdoch, Občianskeho súdneho poriadku a Správneho poriadku), ktoré vytvárajú všeobecné zákonné splnomocnenie na
vykonanie konania orgánom v konkrétnej veci, pre ktorú ale osobitný zákon nestanovuje vecnú príslušnosť konkrétneho
orgánu na vykonanie konania. Dúfam, že svojou troškou sa mi podarilo prispieť k diskusii a riešeniu tejto tematiky.
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PRÁVO NA INFORMÁCIE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH
Rastislav Munk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v článku venuje problematike práva na informácie v Spojených štátoch amerických a sprístupňovaniu
informácií federálnymi úradmi na základe žiadosti o sprístupnenie informácie. Poukazuje na spôsob sprístupňovania
informácií federálnymi úradmi na základe žiadosti o sprístupnenie informácie a na postup žiadateľa, a tiež federálneho
úradu pri sprístupňovaní informácií na základe žiadosti.
Kľúčové slová:
zákon o slobodnom prístupe k informáciám, žiadosť o sprístupnenie informácie, elektronické
sprístupňovanie informácií
Abstract: Author is concerned with the right to information in the United States of America and with access to information
pursuant to request for information. He shows to manner of the access to information by federal agency pursuant to
request for information and to practise of the applicant and the federal agency by accessing to information pursuant to
request for information.
Key words: freedom of information act, freedom of information act request, access to information in an electronic format
1

ÚVOD
Informácie a ich voľné šírenie medzi občanmi a obyvateľmi toho, ktorého právneho štátu sú základnou
podmienkou efektívneho fungovania demokracie. Vzhľadom na skutočnosť, že v podmienkach vyspelých štátov sveta
všetka moc pochádza od občanov, ktorí si volia svojich zástupcov v priamych a rovných voľbách, sloboda informácií
a hlavne slobodný prístup k informáciám v oblasti verejnej správy je imanentnou súčasťou legitímnej moci v štáte a len na
základe slobodného prístupu k informáciám v oblasti verejnej správy sa môžu občania zúčastňovať na kontrole legitímnej
moci v štáte, a tiež na správe verejných záležitostí.
Právne predpisy upravujúce slobodný prístup k informáciám sú zvyčajnou súčasťou právnych poriadkov
vyspelých krajín sveta. V mnohých z nich sú tieto platné a účinné už niekoľko desiatok i stoviek rokov, ako napríklad vo
Švédsku, kde právo na prístup k vládnym dokumentom bolo legislatívne upravené už v roku 1776. Právo na informácie
v legislatívnom poriadku Spojených štátov amerických, v krajine, ktorá je stále vzorom demokracie všetkých krajín sveta
bolo prvýkrát zakotvené v roku 1966.
Legislatívu týkajúcu sa práva na informácie a slobodného prístupu k informáciám v Spojených štátoch
amerických je potrebné rozdeliť do dvoch skupín, a to legislatívu federálnu a legislatívu jednotlivých štátov. Na úrovni
federácie bol v roku 1966 prijatý „Freedom of Information Act“ (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“),
ktorého ustanovenia sa vzťahujú iba na informácie, ktoré majú k dispozícii federálne úrady. Ide o federálne úrady
zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, ďalej nezávislé federálne úrady a vládne korporácie, dočasné vládne korporácie
a ďalšie federálne úrady. Na úrovni jednotlivých štátov federácie boli následne prijaté podobné právne predpisy
umožňujúce právo na informácie a slobodný prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii vlády jednotlivých štátov
federácie a miestne štátne úrady.
Príspevok sa zameriava najmä na právo na informácie a slobodný prístup k informáciám v Spojených štátoch
amerických na federálnej úrovni, a to hlavne najvýznamnejšími inštitútmi v oblasti sprístupňovania informácií ako pojem
federálnych úradov, lehoty na vybavenie žiadosti, poplatky za sprístupnenie informácie, Útvar pre styk s verejnosťou,
inštitút sledovania vybavovania žiadosti a ďalšími inštitútmi. Základným cieľom príspevku je poukázať na právne inštitúty
na úseku slobodného prístupu k informáciám v Spojených štátoch amerických, ktoré v Slovenskej republiky na úseku
slobodného prístupu k informáciám postrádame. Príspevok sa tiež v jednej svojej časti venuje „Electronic Freedom of
Information Act Amedment“ (ďalej len „EFOIA“), ktorý bol prijatý v roku 1996, a ktorý považujem za prelomový v oblasti
sprístupňovania informácií na základe žiadosti oprávnenej osoby elektronickou formou.
2

ZÁKON O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je federálnym zákonom, ktorý bol podpísaný dňa 4. júla 1966
prezidentom Spojených štátov amerických – Lyndon B. Johnson a nadobudol účinnosť v roku 1967. Zákon o slobodnom
prístupe k informáciám bol publikovaný v „United States Code“ (ďalej len „zákonník Spojených štátov amerických“), a to
v jeho piatej hlave, sekcii 552. „The United States Code is the codification by subject matter of the general and
permanent laws of the United States based on what is printed in the Statutes at Large. It is divided by broad subjects into
50 titles and published by the Office of the Law Revision Counsel of the U.S. House of Representatives. Since 1926, the
United States Code has been published every six years. In between editions, annual cumulative supplements are
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published in order to present the most current information.“1 (preklad: Zákonník Spojených štátov amerických je
kodifikáciou všeobecných a trvalých zákonov Spojených štátov amerických založených na tom čo je publikované v
„Statutes at Large“. Zákonník Spojených štátov amerických je rozdelený do 50 článkov s rozličným obsahom ako
napríklad články kongres, prezident, vláda, hospodárstvo, zahraničné vzťahy, vzdelanie a ďalšie články, a je vydávaný
snemovňou reprezentantov. Od roku 1926 Zákonník Spojených štátov amerických bol vydávaný pravidelne každých 6
rokov. Medzi týmito pravidelnými edíciami sú publikované ročné súhrnné náhrady za účelom prezentovania najnovších
informácií. „The United States Statutes at Large, commonly referred to as the Statutes at Large, is the official source for
the laws and resolutions passed by Congress.“2 (preklad: United States Statutes at Large sú všeobecne známe ako
Statutes at Large a sú oficiálnou zbierkou zákonov a rozhodnutí prijímaných Kongresom Spojených štátov amerických.)
Predmetný zákon o slobodnom prístupe k informáciám predstavuje dôležitý nástroj, prostredníctvom ktorého je verejnosť
oprávnená získať informácie o činnosti federálnych úradov.
V Spojených štátoch amerických na federálnej úrovni neexistuje žiadny centrálny úrad, ktorý by vybavoval pre
federálne úrady žiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré boli vykonané na základe zákona o slobodnom prístupe
k informáciám. Každý federálny úrad je povinný samostatne sa zaoberať žiadosťou, ktorá mu bola doručená podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá sa týka informácií, ktoré má jednotlivý federálny úrad k dispozícii a je povinný
predmetnú žiadosť vybaviť podľa ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon o slobodnom prístupe
k informáciám sa nevzťahuje na záznamy, ktoré majú k dispozícii Kongres, federálne súdy, štátne a miestne vlády, štátne
a miestne úrady ani na informácie držané súkromnými spoločnosťami a jednotlivcami.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v Spojených štátoch amerických bol od obdobia, kedy bol prijatý, viac
krát novelizovaný, a to jednak exekutívou ale aj legislatívou. Novelizovaný bol v roku 1974, a to prostredníctvom „Private
Act Amendments“, v roku 1976 prostredníctvom „Sunshine Act Amendments“, ktorým boli do zákona o slobodnom
prístupe k informáciám doplnené obmedzenia sprístupňovania informácií, v roku 1982 bol zákon o slobodnom prístupe
k informáciám obmedzený výkonným nariadením, ktorý povolil federálnym úradom nesprístupniť informácie, ktoré by
mohli ohroziť krajinu a bezpečnosť krajiny. Ďalej bol zákon o slobodnom prístupe k informáciám novelizovaný v roku 1986
prostredníctvom „Anti-Drug Abuse Act Amendments“ a v roku 1996 bol prijatý „Electronic Freedom of Information Act
Amendment“, ktorý stanovil povinnosť všetkým federálnym úradom, aby po 1. novembri 1996 určité typy záznamov
zabezpečili v elektronickej podobe a tiež určil povinnosť, aby vytvorili čítacie miestnosti pre obyvateľov, kde im tieto
záznamy môžu byť sprístupnené. Viac sa EFOIA autor venuje ďalej v tomto príspevku. Následne bol zákon o slobodnom
prístupe k informáciám v roku 2001 obmedzený ďalším výkonným nariadením, v roku 2002 „Intelligence Authorization Act“
a v roku 2007 „National Government Act“ s v roku 2010 „Wall Street Reform Act“, ktorým bola z pôsobnosti zákona
o slobodnom prístupe k informáciám vyňatá Komisia pre cenné papiere, pretože do tohto momentu Komisia pre cenné
papiere na základe žiadosti sprístupňovala informácie o spoločnostiach obchodujúcich na burze, ako aj o ich spôsobe
investovania a obchodovania.
Novelizácia zákona o slobodnom prístupe k informáciám z roku 2007 „National Government Act“ je známa tiež
ako „OPEN Government Act“, ktorou bol zákon o slobodnom prístupe k informáciám novelizovaný vo viacerých smeroch,
ako napríklad zaviedol povinnosť pre federálne úrady vypracovávať ročné správy a evidenciou sprístupnených informácií,
povinnosť prideliť sledovacie číslo žiadostiam, ktorých vybavenie trvá dlhšie ako 10 dní a vytvoriť systém, na základe
ktorého je možné sledovať stav vybavovania tejto žiadosti.
3

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ FEDERÁLNYMI ÚRADMI
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v Spojených štátoch amerických ukladá povinnosti sprístupňovať
informácie federálnym úradom3, t.j. úradom na federálnej úrovni zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, ďalej nezávislým
federálnym úradom a vládnym korporáciám, dočasným vládnym korporáciám a ďalším federálnym úradom. Určiť
skutočnosť, ktorý úrad je federálnym úradom v Spojených štátoch amerických možno bez veľkých ťažkostí, ako napríklad
na oficiálnej internetovej stránke vlády Spojených štátov amerických, kde je prehľadný zoznam federálnych úradov4.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ukladá federálnym úradom jednak povinnosť určité informácie zverejňovať na
základe povinnosti stanovenej samotným zákonom a jednak povinnosť zverejňovať informácie na základe žiadosti
oprávnenej osoby.
Každý federálny úrad je povinný zverejňovať zákonom stanovené informácie vo Federálnom registri – „federal
register5 is published by the Office of the Federal Register, The U.S. National Archives and Records Administration. The
Federal Register is the official daily publication for rules, proposed rules, and notices of Federal agencies and
http://www.gpoaccess.gov/uscode/about.html
http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwsl.html
3 federal agency includes any executive department, military department, Government corporation, Government controlled corporation,
or other establishment in the executive branch of the Government (including the Executive Office of the President), or any independent
regulatory agency. (preklad: federálnym úradom je každý odbor výkonnej moci, vojenského útvaru, vládne korporácie, vládou
kontrolované korporácie, alebo iné útvary v oblasti výkonnej moci (vrátane výkonného úradu prezidenta), alebo iné nezávislé regulačné
agentúry)
4 http://www.usa.gov/
5 http://www.gpoaccess.gov/fr/about.html
1
2
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organizations, as well as executive orders and other presidential documents. It is updated daily by 6 a.m. and is published
Monday through Friday, except Federal holidays.” (preklad: Federálny register vydáva Úrad pre Federálny register
a Správa národných archívov a záznamov. Federálny register je vydávaný denne; sú v ňom publikované rozličné normy
federálnych úradov a organizácií ako aj výkonné neriadenia a iné prezidentské dokumenty. Federálny register je
aktualizovaný každý deň od pondelka do piatku okrem sviatkov.)
Federálne úrady sú povinné zverejňovať vo federálnom registri v prvom rade informácie o svojej organizačnej
štruktúre a informácie o vytvorených miestach prípadne zamestnancoch, kde a u ktorých môže verejnosť získať
informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie. Ďalej sú povinné zverejňovať formálne aj neformálne
podmienky všetkých vykonávaných procesov, procesné pravidlá, potrebné formuláre alebo informácie o miestach, kde sa
dajú tieto formuláre získať, hmotnoprávne podmienky, ktoré ustanovuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám
výkladové pravidlá federálneho úradu k týmto hmotnoprávnym podmienkam.
Následne zákon o slobodnom prístupe k informáciám stanovuje povinnosť federálnym úradom v súlade so
zverejnenými pravidlami vo federálnom registri sprístupniť k nahliadnutiu alebo kopírovaniu verejnosti (a) konečné
stanoviská spolu so súhlasnými a nesúhlasnými stanoviskami, ako aj nariadenia vydané v rôznych konaniach, (b) príručky
a inštrukcie zamestnancov, ktorí ovplyvňujú verejnosť, (c) kópie všetkých záznamov bez ohľadu na formu alebo formát,
ktoré boli už sprístupnené, a ktoré federálny úrad určí, že sa stali alebo sa môžu stať predmetom ďalších požiadaviek na
sprístupnenie, (d) a všeobecný index záznamov podľa bod c.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ustanovuje federálnym úradom okrem povinnosti zverejňovať
informácie vo federálnom registri aj povinnosť sprístupniť žiadateľovi informáciu, ktorú má federálny úrad k dispozícii
na základe žiadosti oprávnenej osoby. Federálne úrady sú povinné okamžite sprístupniť žiadateľovi na základe jeho
žiadosti informácie, ktoré majú k dispozícii, a ktoré žiadateľ presne vymedzil. Federálne úrady nie sú povinné sprístupniť
žiadateľovi informáciu na základe žiadosti, ktoré je federálny úradom povinne zverejňovaná vo federálnom registri, a tiež
informáciu, ktorá je zakázaná k sprístupneniu podľa „National Security Act“ z roku 1947. Federálny úrad je povinný
žiadateľovi sprístupniť požadovanú informáciu v požadovanej forme alebo v požadovanom formáte, pokiaľ tak môže
federálny úrad urobiť bez akýchkoľvek ťažkostí a následne federálny úrad je povinný zachovať túto požadovanú
informáciu v ľahko reprodukovateľnej forme alebo formáte. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám stanovuje
povinnosť federálnym úradom v prípade doručenia žiadosti o poskytnutie informácie, v prvom rade vynaložiť primerané
úsilie, vyhľadať požadovanú informáciu v elektronickej podobe; túto povinnosť federálny úrad nemá, ak by takéto
vyhľadanie informácie výrazne zasahovalo do fungovania elektronického informačného systému.
Federálne úrady sú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám oprávnené za sprístupnenie
požadovanej informácie účtovať poplatok, spočívajúci v nákladoch vynaložených na sprístupnenie informácie. Každý
federálny úrad vydá nariadenie, ktorým stanoví výšku poplatkov za sprístupňovanie informácií, a tiež podmienky, za
ktorých možno poplatok za sprístupnenie informácie znížiť alebo celkom odpustiť. Tento sadzobník poplatkov musí byť
zverejnený a prístupný verejnosti spolu s informáciami, ako žiadať o sprístupnenie informácií. Sadzobník poplatkov
nesmie byť v rozpore so sadzobníkom poplatkov, ktorý pre všetky federálne úrady vydáva Riaditeľ Úradu pre riadenie
a rozpočet. Takýto sadzobník poplatkov federálneho úradu zabezpečí, (a) že poplatky budú obmedzené na primerané
štandardné poplatky pre vyhľadávanie dokumentov, kopírovanie, ak sú informácie požadované pre komerčné využitie, (b)
že poplatky budú obmedzené na primerané štandardné poplatky pre rozmnožovanie dokumentov, ak informácie nie sú
žiaduce pre komerčné využitie ale pre vzdelávacie alebo nekomerčné účely využívané vedeckou inštitúciou, ktorých
účelom je vedecký výskum, (c) za každú žiadosť, ktorá nie je popísaná v (a) alebo (b), sú platby obmedzené na primerané
štandardné poplatky platné pre vyhľadávanie dokumentov a kopírovanie. Dokumenty musia byť sprístupnené bez
akéhokoľvek poplatku alebo za poplatok znížený, ak sprístupnenie informácie je vo verejnom záujme, pretože môže
významne prispieť k informovanosti verejnosti o činnosti federálneho úradu alebo činnosti vlády a nie je primárne v
obchodnom záujme žiadateľa. Federálny úrad môže požadovať zaplatenie preddavku na zaplatenie poplatku, ale len
v prípade, ak poplatok za sprístupnenie požadovanej informácie je vyšší ako 250 dolárov alebo v prípade, ak žiadateľ už
v minulosti nezaplatil poplatok za sprístupnenie informácie.
Federálny úrad je vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií v lehotách stanovených zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám. Federálny úrad je povinný do 20 dní (okrem sobôt, nedelí a štátnych sviatkov) po doručení
žiadosti určiť a oznámiť žiadateľovi, či vyhovie jeho žiadosti a v prípade, ak žiadosti nevyhovie, je povinný okamžite
informovať žiadateľa o dôvodoch takéhoto rozhodnutia a o možnosti podania odvolania proti takémuto rozhodnutiu
vedúcemu predmetného federálneho úradu. Federálny úrad je povinný rozhodnúť o podanom odvolaní do 20 dní (okrem
sobôt, nedelí a štátnych sviatkov) odo dňa doručenia odvolania a zároveň informovať žiadateľa o možnosti preskúmania
rozhodnutia federálneho úradu o odvolaní súdom. Čo sa týka začatia plynutia uvedenej 20-dňovej lehoty, tak táto začína
plynúť v deň, kedy žiadosť bola oficiálne zaregistrovaná útvarom federálneho úradu na to určeným, najneskôr však do 10
dní odo dňa, kedy bola žiadosť prijatá akýmkoľvek útvarom, prípadne zamestnancom federálneho úradu. Lehota na
vybavenie žiadosti môže byť v neobyčajných podmienkach federálnym úradom predĺžená, pričom dôvody predĺženia tejto
lehoty sa musia žiadateľovi oznámiť; lehotu však aj v týchto neobyčajných podmienkach možno predĺžiť o najviac 10
pracovných dní. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám taxatívne vymedzuje, čo sa považuje za neobyčajné
podmienky (napríklad v prípade, ak pred sprístupnením informácie je potrebné osloviť tretiu osobu za účelom získania
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súhlasu so sprístupnením požadovanej informácie, pretože by tým mohli byť ohrozené, prípadne poškodené práva tretej
osoby).
Za významnú prednosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám považujem povinnosť stanovenú každému
federálnemu úradu v Spojených štátoch amerických vytvoriť „Freedom of Information Act Public Liaison“, takzvaný Útvar
pre styk s verejnosťou v oblasti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý bude pomáhať pri riešení prípadných
vzniknutých sporov medzi federálnym úradom a žiadateľom o sprístupnenie informácie. Žiadateľ sa môže na útvar pre
styk s verejnosťou o riešenie vzniknutého sporu obrátiť v lehote jedného roka odo dňa, kedy bola predmetná žiadosť
o sprístupnenie informácie federálnemu úradu doručená.
Ako ďalší významný inštitút, ktorý by mohol byť aplikovateľný aj v podmienkach Slovenskej republiky, a ktorý je
obsiahnutý v zákone o slobodnom prístupe k informáciám v Spojených štátoch amerických je inštitút sledovania
vybavovania žiadosti. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám každý federálny úrad je povinný zabezpečiť
pridelenie takzvaného sledovacieho čísla každej prijatej žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorej spracovanie bude trvať
dlhšie ako 10 dní a v prípade, ak o to žiadateľ požiada, poskytnúť mu okamžite toto sledovacie číslo podanej žiadosti.
Zároveň je každý federálny úrad povinný vytvoriť telefonickú linku alebo internetovú službu, kde si bude môcť žiadateľ
o poskytnutie informácie kedykoľvek môcť zistiť stav vybavovania žiadosti, vrátane dátumu prijatia predmetnej žiadosti
a konečného dátumu, kedy bude proces vybavovania predmetnej žiadosti federálnym úradom kompletne ukončený.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám stanovuje povinnosť federálnym úradom predložiť každoročne do
1. februára kalendárneho roka správu „Attorney General of United States of America“ o vybavovaní žiadostí
o sprístupnenie informácií za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto každoročnej správy sú informácie najmä
o počte zamietnutých žiadostí o sprístupnenie informácie federálnym úradom a dôvody zamietavých rozhodnutí
federálnych úradov, o počte podaných odvolaní zo strany žiadateľov a o spôsobe vybavenia odvolaní federálnym úradom,
o počte prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií federálnym úradom a počte spracovaných žiadostí federálnym
úradom. V správe o vybavovaní žiadostí je federálny úrad povinný uviesť priemerný počet dní potrebný na vybavenie
žiadosti a v prípade odmietnutia vybavenia žiadosti počet žiadostí, ktoré boli odmietnuté v lehote do 20 dní, v lehote od 20
dní do 200 dní, v lehote od 200 dní do 301 dní, v lehote od 300 dní do 401 dní a počet žiadostí, ktoré boli odmietnuté
v lehote dlhšej ako 400 dní. Správa o vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií ďalej musí obsahovať celkovú výšku
vybraných poplatkov za sprístupňovanie informácií a celkový počet zamestnancov zamestnaných v hlavnom pracovnom
pomere, ktorý vybavujú na federálnom úrade žiadosti o poskytnutie informácií.
Novelizáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám „OPEN Government Act of 2007“ bol vytvorený „Office
of Government Information Services“ (ďalej len „Úrad vlády Informačných služieb“). Hlavnou úlohou tohto úradu je
preskúmať postupy federálnych úradov pri sprístupňovaní informácií, preskúmať súlad vnútorných predpisov federálnych
úradov so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a na základe získaných informácií poskytovať Kongresu
Spojených štátov amerických a Prezidentovi Spojených štátov amerických návrhy na zlepšenie slobodného poskytovania
informácií. Okrem tejto činnosti môže Úrad vlády Informačných služieb poskytovať mediáciu oproti súdnemu sporu
v prípadnom vzniknutom spore medzi federálnym úradom a žiadateľom o poskytnutie informácie; v tomto prípade, je Úrad
vlády Informačných technológií oprávnený vydať posudok na vyriešenie tohto vzniknutého sporu.
4

ELECTRONIC FREEDOM OF INFORMATION ACT AMENDMENTS
„Electronic Freedom of Information Act Amendments“ bol prijatý dňa 3. januára 1996. Prijatie EFOIA malo štyri
základné ciele, a to (a) podporovať demokraciu tým, že zabezpečí verejnosti prístup k informáciám, (b) zlepšiť prístup
verejnosti k informáciám, (c) zabezpečiť, aby federálne úrady pri sprístupňovaní informácií dodržiavali zákonom
stanovené lehoty a (d) maximalizovať užitočnosť informácií zhromaždených federálnymi úradmi a ich šírenie federálnou
vládou.
EFOIA novelizoval pojem záznam vo význame informácia, a za pojem záznam začal považovať informáciu
v akomkoľvek formáte vrátane formátu elektronického. Najdôležitejšou časťou novelizácie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, ktorá bola vykonaná prostredníctvom EFOIA, bola ustanovená povinnosť všetkým federálnym úradom, aby
všetky informácie (záznamy) vytvorené po 1. novembri 1996 v lehote jedného roku od tohto dátumu, boli schopné tieto
informácie sprístupňovať prostredníctvom počítačovej telekomunikácie alebo iným elektronickým spôsobom. Tu si
zdôrazniť dátum vzniku tejto povinnosti federálnym úradom – 1. novembra 1996, už odkedy federálne úrady v Spojených
štátoch amerických sú povinné sprístupňovať informácie prostredníctvom počítačovej telekomunikácie alebo iným
elektronickým spôsobom. Zároveň EFOIA stanovil federálnym úradom povinnosť prednostne sprístupňovať informácie
v elektronickej podobe. Federálny úrad je povinný v prvom rade zisťovať, či požadovanú informáciu má v elektronickej
podobe a je povinný vynaložiť primerané úsilie na to, aby požadovanú informáciu žiadateľovi sprístupnil v elektronickej
podobe, okrem prípadu, žeby sa tým výrazne obmedzilo fungovanie automatizovaného informačného systému
federálneho úradu.
EFOIA stanovil povinnosť federálnym úradom predložiť každoročne do 1. februára kalendárneho roka správu
„Attorney General of United States of America“ o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií za predchádzajúci
kalendárny rok. Súčasťou tejto každoročnej správy sú informácie najmä o počte zamietnutých žiadostí o sprístupnenie
informácie federálnym úradom a dôvody zamietavých rozhodnutí federálnych úradov, o počte podaných odvolaní zo
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strany žiadateľov a o spôsobe vybavenia odvolaní federálnym úradom, o počte prijatých žiadostí o sprístupnenie
informácií federálnym úradom a počte spracovaných žiadostí federálnym úradom.
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SPRACÚVANIE BIOMETRICKÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY DOCHÁDZKY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Marcela Macová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok rozoberá spracúvanie biometrických údajov na účely dochádzky, analyzuje pojmy biometria
a biometrické údaje. Ďalej sú v ňom podrobne popísané právne možnosti v prípade spracúvania biometrických údajov
v dochádzkových systémoch. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný pohľad na kľúčové problémy tejto oblasti
práva.
Kľúčové slová: osobné údaje, biometria, identifikácia, autentizácia, odtlačok prstov, zákon o ochrane osobných údajov,
Úrad na ochranu osobných údajov SR, dochádzkové systémy, registrácia
Abstract: The contribution deals with processing of biometric data for the purpose of attendance; it analyzes the terms
“biometry” and “biometric data”. Furthermore, it reveals in detail legal options in the case of processing of biometric data in
attendance systems. The contribution aims to provide at least elementary glance at key issues of this legal area.
Key words: personal data, biometry, identification, authentication, fingerprint, act on protection of personal data, Office for
Personal Data Protection of the Slovak Republic, attendance systems, registration
1

ÚVOD
Rýchly rozvoj biometrických technológií a ich rastúce uplatňovanie v posledných rokoch vyžaduje podrobné
skúmanie z perspektívy ochrany osobných údajov1. Široké a nekontrolované používanie biometrie vedie k obavám
v súvislosti s ochranou základných práv a slobôd jednotlivcov. Tento druh osobných údajov má zvláštnu povahu, pretože
sa vzťahuje k charakteristikám správania a fyziológie jednotlivca a umožňuje jeho jednoznačnú identifikáciu2.
Spracovanie biometrických údajov sa teraz často používa pri automatizovaných postupoch
autentizácia/verifikácia a identifikácia3, hlavne pre kontrolu vstupu ako do fyzicky existujúcich, tak aj virtuálnych oblastí (t.
z. prístup k určitým elektronickým systémom alebo službám).
V minulosti sa používanie biometrie obmedzovalo predovšetkým na oblasť testovania DNA a odtlačky prstov.
Zhromažďovanie odtlačkov prstov sa používalo hlavne pre účely presadzovania práva (napr. vyšetrovanie trestného činu).
Ak spoločnosť podporuje rozvoj databáz odtlačkov prstov alebo iných biometrických databáz pre ďalšie bežné aplikácie,
môže to viesť k zvýšeniu rizika možného opätovného použitia tretími stranami ako základ pre porovnávanie a výskum
v rámci ich vlastných účelov bez toho, že by cieľom bol pôvodne sledovaný zámer, týmito tretími stranami môžu byť aj
orgány presadzovania práva.
Zvláštna obava súvisiaca s biometrickými údajmi vyvoláva skutočnosť, že verejnosť môže rastúcim používaním
týchto osobných údajov znecitlivieť voči vplyvom ich spracúvania na každodenný život. Napríklad používanie biometrie
v školských knižniciach môže u detí znížiť povedomie o rizikách z hľadiska ochrany osobných údajov, ktoré na nich môže
mať dopad v ich ďalšom živote.
2

ČO SÚ BIOMETRICKÉ ÚDAJE?
Biometria je metóda autentizácie založená na rozpoznávaní jedinečných biologických charakteristík subjektov –
živé osoby. Metóda vychádza z presvedčenia, že niektoré biologické charakteristiky (morfologické, fyziologické) sú pre
každého živého človeka jedinečné a nemeniteľné.
Biometria využíva jedinečné a opakovateľne identifikovateľné vlastnosti človeka (odtlačok prsta, črty tváre, DNA,
tvar očného pozadia). Jednotlivé biometrické znaky človeka sa prevedú do elektronickej podoby v prípade
automatizovaných systémov (existujú aj neautomatizované biometrické systémy) a je môže sa s nimi narábať ako s
jedinečným kódom. Tieto údaje sú prenositeľné, overiteľné a je ich možné zakomponovať do identifikačných dokladov.
Biometrické údaje možno definovať ako biologické vlastnosti, fyziologické znaky, črty alebo opakovateľné
činnosti, v prípade ktorých sú tieto vlastnosti a/alebo činnosti špecifické pre uvedeného jednotlivca a zároveň merateľné,
aj keď spôsoby používané v praxi na ich technické meranie zahŕňajú určitý stupeň pravdepodobnosti. Typickým príkladom
Po 11. septembri 2001 bola biometria často prezentovaná ako dobrý prostriedok pre zlepšenie verejnej bezpečnosti.
Jednoznačná identifikácia závisí na rôznych faktoroch vrátane veľkosti databázy a tipu použitia biometrie.
3 Rozdiel medzi autentizáciou (verifikáciou) a identifikáciou je dôležitý. Autentizácia dáva odpoveď na otázku, som tá osoba, za ktorú sa
vydávam??? Systém overí totožnosť osoby spracovaním biometrických osobných údajov vzťahujúcich sa k osobe, ktorá sa pýta a urobí
rozhodnutie áno/nie (porovnanie 1:1). Identifikácia odpovedá na otázku: Kto som?? Systém rozpozná jednotlivca, ktorý sa pýta, a to tak,
že ho odlíši od ostatných osôb, ktorých biometrické osobné údaje sú uchovávané. V takomto prípade systém vyberie jedno z možných
rozhodnutí a odpovie, že osoba , ktorá sa pýta, je x.
1
2
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takýchto biometrických údajov sú odtlačky prstov, sietnica, tvar tváre, hlas, ale aj geometria ruky, štruktúry žíl alebo
dokonca určitá hlboko zakorenená schopnosť alebo iná vlastnosť týkajúca sa správania (napríklad, vlastnoručný podpis,
údery na klávesnici, osobitný spôsob chôdze alebo reči atď.)4.
Osobitosť biometrických údajov spočíva v tom, že tieto údaje sa môžu pokladať za obsah informácií o
konkrétnom jednotlivcovi (Peter má tieto odtlačky prstov), ako aj za prvok na vytvorenie spojenia medzi informáciou a
jednotlivcom (tohto predmetu sa dotkol niekto, komu patria tieto odtlačky prstov, a tieto odtlačky prstov zodpovedajú
odtlačkom prstov Petra; tohto predmetu sa preto dotkol Peter). Tieto informácie ako také môžu slúžiť ako „identifikátory“.
Biometrické údaje sa môžu vzhľadom na ich jedinečnú súvislosť s konkrétnym jednotlivcom používať na identifikáciu
jednotlivca.
Tento duálny charakter sa objavuje aj v prípade údajov o DNA, ktoré poskytujú informácie o ľudskom tele a
umožňujú jednoznačnú a jedinečnú identifikáciu osoby. Vzorky ľudských tkanív (napríklad vzorka krvi) sú zdrojmi
biometrických údajov, ale samé o sebe nie sú biometrickými údajmi (napríklad odtlačok prsta je biometrickým údajom, ale
prst samotný nie je biometrickým údajom).
Biometrickým údajom je podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) osobný údaj o fyzickej osobe, na základe ktorého je jednoznačne
a nezameniteľne určiteľná, napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, profil
deoxyribonukleovej kyseliny.
3

SPRACÚVANIE BIOMETRICKÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY DOCHÁDZKY
Na Slovensku sa so spracúvaním biometrických údajov v súkromnej sfére stretávame hlavne v súvislosti so
spracúvaným na účely dochádzky.
Biometrické údaje patria medzi osobitné kategórie osobných údajov. Zariadenia , ktoré snímajú odtlačok prsta,
ale vo svojej pamäti si uchovávajú číselný vektor charakterizujúci odtlačok aj napriek tomu, že z tohto údaja nie je možné
spätne získať obrázok odtlačku sú podľa zákona č. 428/2002 Z. z. v zmysle oficiálneho názoru Úradu na ochranu
osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) považované za prostriedky spracúvania biometrických údajov. Obdobne sa
posudzujú snímače geometrie ruky, či tváre z hľadiska zákona č. 428/2002 Z. z.
V zmysle súčasnej legislatívy platia pre použitie biometrických údajov obmedzenia spočívajúce v procese
povoľovania osobitnej registrácie viazané tak na účel ako aj na miesto použitia biometrických dochádzkových systémov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. v § 9 odsek 3 umožňuje použitie biometrických údajov iba v prípade evidencie alebo identifikácie
vstupu do citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov5 alebo prístupu do technických zariadení alebo
prístrojov s vysokou mierou rizika za predpokladu, že ide výlučne o vnútornú potrebu prevádzkovateľa6. Posúdenie či je
uvedená podmienka splnená zveruje zákon č. 428/2002 Z. z. do kompetencie Úradu.
Ustanovenie § 8 odsek 4 zákona č. 428/2002 Z. z. určuje, že spracúvanie biometrických údajov možno vykonávať
len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone, ak to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona alebo na
spracúvanie dala písomný súhlas dotknutá osoba. Prvoradé je teda ustanovenie podmienok v osobitnom zákone. Až
potom môže byť súhlas dotknutej osoby použitý ako spôsobilý právny základ. Pre spracúvanie biometrických údajov pre
účel prevádzkovania dochádzkových systémov vo všeobecnosti takáto osobitná zákonná úprava stanovujúca podmienky
neexistuje a súhlas dotknutej osoby je preto právne irelevantný. Použitie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 8 odsek 4
a to podľa § 9 odsek 3 zákona č. 428/2002 Z. z., po povolení Úradom, je teda jedinou zákonnou možnosťou ako
biometrický dochádzkový systém prevádzkovať a neporušovať zákon.
Okrem citovaných ustanovení je potrebné vziať do úvahy aj znenie § 6 odsek 1 písmeno d) zákona č. 428/2002
Z. z., ktoré určuje povinnosť prevádzkovateľa informačného systému „zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné
údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie“.
Použitie biometrických údajov na účely systému monitorujúceho dochádzku a vstup konkrétnych zamestnancov do
priestorov prevádzkovateľa nielenže nezodpovedá svojim rozsahom a obsahom účelu ich spracúvania, ale nemožno ho
ani považovať za nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu (evidencia alebo identifikácia vstupu...). Použitie pojmu
„nevyhnutnosť“ určuje, že prevádzkovateľ môže použiť len taký najužší rozsah osobných údajov aký je len možný pre
dosiahnutie účelu. Biometrický údaj ako osobný údaj zaradený v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. medzi
osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé údaje, možno teda použiť po splnení všetkých zákonných podmienok, iba
ak účel spracúvania osobných údajov nie je možné dosiahnuť iným spôsobom, teda bez jeho použitia. Čo sa týka
monitorovania dochádzky a prístupov do kancelárskych priestorov či prevádzok obchodných spoločností býva táto

Stanovisko č. 4/2007 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 Smernice 95/46/EC k pojmu osobné údaje
Vyhradené priestory prevádzkovateľa sú také, ktoré vyžadujú mimoriadne bezpečnostné opatrenia súvisiace s autentizáciou osôb, ktoré
majú oprávnenie vstupu (napr. bankové trezory, miestnosti obsahujúce dôležité bezpečnostné HW a SW komponenty počítačovej siete,
registre s tajnými a prísne tajnými materiálmi a pod.).
6 Dotknutými osobami, na ktoré sa ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. vzťahuje, budú spravidla zamestnanci
prevádzkovateľa – oprávnené osoby, ktorým udelí prístupové právo.
4
5
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podmienka odôvodnene splnená iba v malom množstve prípadov, a pritom Úrad postupuje pri ich posudzovaní dôsledne
od prípadu k prípadu.
Pokiaľ Úrad skonštatuje, že biometrický dochádzkový systém nepodlieha osobitnej registrácii podľa § 27 odsek 2
písmeno c) zákona č. 428/2002 Z. z.7, znamená to, že právny základ pre spracúvanie biometrických údajov v predmetnom
informačnom systéme podľa § 9 odsek 3 zákona č. 428/2002 Z. z. nie je daný. Z uvedeného dôvodu je takéto
prevádzkovanie uvedeného systému a teda spracúvanie biometrických údajov na daný účel považované za porušenie
príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z., ktorými sú najmä § 9 odsek 3, § 8 ods. 4, § 6 odsek 1 písmeno d)
a písmeno i).
Úrad v takýchto prípadoch v súlade s § 27 odsek 9 zákona č. 428/2002 Z. z. posúdi spracúvanie biometrických
údajov v informačnom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu ako rizikové a vzhľadom na nedostatok právneho
základu spracúvania zakáže prevádzkovateľovi ich spracúvanie na daný účel. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať
rozhodnutie úradu a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia, aby sa spracúvanie osobných údajov neuskutočnilo.
V otázke použitia biometrických dochádzkových systémov nie je zaznamenaný rozpor so Smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov (ďalej „Smernica 95/46/EC“). Zákon č. 428/2002 Z. z. viackrát posudzovali experti Európskej komisie a k
úrovni implementácie ustanovení Smernice 95/46/EC nevyslovili žiadne námietky.
Pôvodná právna úprava pred zmenami zavedenými zákonom 90/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bola k použitiu biometrických údajov benevolentnejšia.
Z tohto dôvodu existuje aj viacero stanovísk Úradu k danej problematike. Ich odlišnosť je spôsobená zmenou, ktorá bola
v našej právnej úprave uskutočnená na základe odporúčaní Európskej komisie. V pripomienkach k pôvodnému § 9 odsek
3 zákona č. 428/2002 Z. z. Európska komisia uviedla, že: „Biometrické údaje sú považované za obzvlášť zasahujúce do
súkromia jednotlivcov a ich spracúvanie môže predstavovať veľké potenciálne riziká. Využitie biometrických údajov pre
vstup do vybraných priestorov, aj v prípade že sú splnené podmienky ustanovené týmto paragrafom, sa javí ako
neprimerané vzhľadom k účelu, pre ktorý sú spracúvané a ako také môže byť v rozpore s princípom proporcionality údajov
ustanoveným článkom 6 Smernice 95/46/EC“. Po zavedení súčasného znenia došlo k odstráneniu všetkých rozporov
a prípadných pochybností o súlade s princípom proporcionality.
4

ZÁVER
Na záver ešte považujem za potrebné uviesť, že v slovenskom právnom poriadku zatiaľ nie je osobitný zákon,
ktorý by upravoval podmienky spracúvania biometrických údajov v dochádzkových systémoch. Z uvedeného dôvodu je
potrebné posudzovať takéto systémy práve podľa § 9 odsek 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v spojení s § 27 odsek 1 písmeno
c) zákona č. 428/2002 Z. z. upravujúcim povinnosť osobitnej registrácie. Dochádzkové systémy používajúce biometrické
údaje tak z dôvodu neexistencie osobitného zákona možno používať iba v zmysle § 27 odsek 7 zákona č. 428/2002 Z. z.
s prideleným registračným číslom informačného systému a vydaným potvrdením o osobitnej registrácii.
Použitá literatúra:
HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník, 2. vyd., Praha: C. H. Beck, 2003.
Poradca č. 2, 1. vyd., Bratislava: Vydavateľ Poradca s.r.o., 2003.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov
Stanovisko č. 4/2007 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 Smernice 95/46/EC k pojmu osobné údaje
Kontaktné údaje:
JUDr. Marcela Macová
marcelamacova@gmail.com
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Katedra správneho a environmentálneho práva
Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

§ 27 Podmienky osobitnej registrácie
(1) Osobitnú registráciu informačných systémov vykonáva úrad bezplatne.
(2) Osobitná registrácia sa vzťahuje na informačné systémy, v ktorých prevádzkovateľ spracúva
a) aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 8 ods. 1, a zároveň sa predpokladá alebo uskutočňuje ich prenos do tretej krajiny alebo
tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, na základe § 23 ods. 4 písm. a) alebo c),
b) osobné údaje na základe § 7 ods. 4 písm. g), alebo
c) osobné údaje na základe § 9 ods. 3.

7

329

NIEKOĽKO ÚVAH NAD BEZPEČNOSŤOU ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Michal Hutta
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku sú aktuálne otázky bezpečnosti verejných športových podujatí v Slovenskej republike.
Príspevok rozoberá v súčasnosti najčastejšie príčiny porušovania verejného poriadku na štadiónoch a na základe nich
formuluje dva návrhy de lege ferenda na zlepšenie právnej úpravy. Kedže v súčasnosti väčšina príčin porušenia verejného
poriadku na štadiónoch spočíva v nevyhovujúcom stave mnohých štadiónov, navrhuje právne upraviť minimálne
bezpečnostné požiadavky pre štadióny, na ktorých sa organizujú vybrané športové podujatia. Na účely posúdenia
splnenia týchto bezpečnostných požiadaviek navrhuje zavedenie osobitného administratívneho postupu, ktorého
výsledkom je vydanie bezpečnostného osvedčenia. Až vydaním osvedčenia, ako listiny preukazujúcej splnenie
minimálnych bezpečnostných požiadaviek konkrétneho štadióna, by vzniklo oprávnenie organizátora na ňom zorganizovať
športové podujatie. Cieľom druhého návrhu de lege ferenda je hrozbou peňažného postihu donútiť k riadnemu plneniu
zákonných povinností tých organizátorov, ktorý si ich v súčasnosti neplnia. Navrhuje preto zaviesť pre organizátorov
povinnosť nahradiť náklady, ktoré Policajný zbor v dôsledku porušenia ich zákonných povinností bol nútený vynaložil na
obnovu verejného poriadku na štadióne.
Kľúčové slová: verejné športové podujatia, organizátor, minimálne bezpečnostné požiadavky, bezpečnostné osvedčenie
Abstract: Aim of the contribution is to present current security issues of public sport events in Slovak republic.
Contribution deals with currently most common causes of public order violations at stadiums and on their base formulates
two de lele ferenda proposals improving legal regulation. Concerning the most common reasons of public order
infringements at stadiums, their technical substandard, paper proposes to regulate the minimum security requirements for
stadiums in which selected sport events are organized. In order to assess compliance with these security requirements
proposes establishment of a special administrative procedure, resulting in a safety certificate. Certificate as an document
demonstrating compliance with minimum security requirements of a particular stadium, would authorize organizer to
organize a sport event at stadium. Second de lege ferenda proposal is a money penalty threat to compel proper
performance of legal duties of those organizers, who do not perform them at present. Therefore proposes to initiate a duty
of organizers to compensate expenses of Police expended on restorement of public order in the stadium, resulting from
organizers violation of legal duties.
Key words: public sport event, organizer, minimal security requirements, security certificate
1

ÚVOD
Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol pre zvýšenie bezpečnosti na miestach, kde sa verejné
športové podujatia konajú mnoho pozitív, najmä pozitívnym smerom zmenil konanie niektorých organizátorov, ktorí
zodpovednejšie pristupujú k plneniu svojich zákonných povinností. To sa prejavilo v miernom znížení výskytu porušovania
verejného poriadku na verejných športových podujatiach. Napriek tomu k porušovaniam verejného poriadku na týchto
podujatiach naďalej dochádza. Príčin tohto neželaného stavu je mnoho.
V prvom rade v praxi existuje veľmi početná skupina organizátorov, ktorá opakovane neplní zákonom ustanovené
povinnosti v súvislosti s organizáciou verejných športových podujatí bez toho, aby bola za to právne postihovaná.
Dôvodom je skutočnosť, že obce ako správne orgány zodpovedné za vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti
sú voči týmto organizátorom v praxi naďalej nečinné. Tým sa vytvára priestor na prejavy porušovania verejného poriadku
a obnoviť verejný poriadok na podujatí bol častokrát nútený až Policajný zbor na vlastné náklady.
Slovenská prax na tomto úseku verejnej správy poukazuje aj na skutočnosť, že porušovanie verejného poriadku
uľahčuje súčasný nevyhovujúci stav priestorov, v ktorom sa verejné športové podujatia konajú. Prevažná časť týchto
priestorov už dávno nezodpovedá stavebnotechnickým a bezpečnostným požiadavkám dnešnej modernej doby.
Nevyhovujúci stav týchto priestorov je veľmi často aj dôvodom neplnenia zákonných povinností organizátorov.
V záujme zvýšenia bezpečnosti verejných športových podujatí a posilnenia zásady primárnej zodpovednosti
organizátorov verejných športových podujatí za verejný poriadok v praxi, je nevyhnutné sa zaoberať aj takto dvoma
načrtnutými rovinami problémov.
2

SÚČASNÝ STAV V PRAXI
Slovenská prax organizovania predovšetkým verejných futbalových a hokejových podujatí najvyšších
celoštátnych súťaží neustále poukazuje na nedostatočnosť právnej úpravy. Stále rovnakým problémom je opakované
neplnenie zákonných povinností zo strany organizátorov.
Medzi najčastejšie nesplnené zákonné povinnosti organizátorov patria:
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− nezabezpečovanie dostatočného počtu členov usporiadateľskej služby a súkromnej bezpečnostnej služby na
podujatí,
− nedôsledná kontrola účastníkov pri vstupe do priestoru, v ktorom sa športové podujatie má konať,
− nedostatočné oddelenie skupín súperiacich priaznivcov od seba,
− nezabezpečovanie funkčného kamerového zabezpečovacieho systému, alebo síce jeho zabezpečenie, ale
z pohľadu jeho funkčnosti a rozmiestnenia jeho súčastí nespĺňa požiadavky právnej úpravy1,
− existencia vecí v priestoroch určených na športové podujatie, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším,
− porušovanie zákazu zabezpečiť v priestoroch športového podujatia všetky miesta na sedenie2.
Uvedené neplnenie povinností organizátorov je pri niektorých z nich buď dôsledkom úmyselného
nezodpovedného konania organizátorov, alebo pri niektorých sú dôsledkom nevyhovujúceho stavu priestorov, v ktorých
sa podujatia konajú.
2.1

Náhrada vynaložených nákladov za zásah Policajného zboru
Nezabezpečovanie dostatočného počtu členov usporiadateľskej služby a súkromnej bezpečnostnej služby na
podujatí, nedôsledná kontrola účastníkov pri vstupe do priestoru, v ktorom sa športové podujatie má konať, nedostatočné
oddelenie skupín súperiacich priaznivcov od seba, nezabezpečovanie funkčného kamerového zabezpečovacieho systému
a neplnenie ďalších zákonných povinností zo strany niektorých organizátorov sú dôsledkom skutočnosti, že za ich
porušovanie ich nikto v praxi právne nepostihuje. Obce, ktoré sú zodpovedné za vyvodzovanie administratívnoprávnej
zodpovednosti voči organizátorom, tieto porušenia dlhodobo prehliadajú. V dôsledku tejto skutočnosti niektorí organizátori
sa preto príliš neusilujú zabezpečiť verejný poriadok v priestoroch, kde sa podujatia konajú vlastnými silami a na vlastné
náklady. Pri prípadnom porušení verejného poriadku v priestore, kde sa podujatie koná, sa stále spoliehajú predovšetkým
na zásah poriadkových jednotiek Policajného zboru. Z toho je zreteľné, že sa tým popiera aj základná zákonná zásada
primárnej zodpovednosti organizátora športového podujatia za zabezpečenie verejného poriadku na podujatí. Na základe
toho je potrebné hľadať účinnejšie legislatívnejšie riešenia, ktoré prinútia organizátorov pristupovať k svojim povinnostiam
zodpovednejšie, ako bolo tomu doteraz.
Na základe praktických skúseností z Anglicka a Walesu účinným nástrojom, ktorý by mohol zmeniť správanie
organizátorov v tomto smere, by mohlo byť doplnenie súčasnej právnej úpravy o povinnosť organizátora nahradiť výdavky
Policajnému zboru, ktoré vynaložil na obnovenie verejného poriadku v priestoroch, kde sa podujatie koná, a to v tých
prípadoch, keď k porušeniu verejného poriadku došlo v dôsledku toho, že si organizátor nesplnil svoje zákonné povinnosti
a neuskutočnil všetky potrebné opatrenia na jeho zabezpečenie.
2.2

Minimálne bezpečnostné požiadavky štadiónov a konanie o vydanie bezpečnostného osvedčenia
Empirické poznatky z praxe poukazujú aj na to, že nedostatočné oddelenie skupín súperiacich priaznivcov od seba,
nezabezpečovanie riadne funkčného kamerového zabezpečovacieho systému, aby z pohľadu jeho funkčnosti
a rozmiestnenia jeho súčastí spĺňal požiadavky právnej úpravy, existencia vecí v priestoroch určených na športové
podujatie, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším ( napr. kamene, odpadnuté alebo uvoľnené časti zo štadiónov)
a neplnenie iných povinností zo strany organizátorov sú často krát dôsledkom aj nevyhovujúcej infraštruktúry priestorov
určených na športové podujatia. Nehovoriac o skutočnosti, že mnohé z týchto priestorov sťažujú aj prípadné zásahy
usporiadateľskej služby, poriadkových jednotiek Policajného zboru proti narušiteľom verejného poriadku, ako aj zásahy
zdravotníckej služby alebo hasičských záchranných jednotiek. Nakoľko veľká časť organizátorov tento nevyhovujúci stav
infraštruktúry týchto priestorov dlhodobo nerieši a v blízkom čase ani nemieni riešiť, potreba riešenia problematiky
infraštruktúry priestorov určených na športové podujatia sa stáva čoraz viac akútnou a je nevyhnutná ingerencia štátu aj
do tejto oblasti.
V dôsledku toho je potrebné existujúcu právnu úpravu doplniť o minimálne bezpečnostné požiadavky na
priestory určené na športové podujatia, a to prísnejšie a precíznejšie, ako sú upravené v súčasnom § 9 zákona č.
479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právna úprava by mala popri súčasných požiadavkách na
priestory obsahovať aj ďalšie požiadavky ako sú napríklad zabezpečenie miest na sedenie pre všetkých účastníkov
podujatia bez ohľadu na kapacitu priestoru a rizikovosť podujatia, zabezpečenie oddelenia súperiacich priaznivcov
pevnými prekážkami odolnými proti tlaku väčšieho počtu ľudí, všetky sektory určené pre účastníkov kryté trvalou strechou
z pevného materiálu, zabezpečenie vonkajších obvodových strán priestoru plotom, stenou, alebo iným obdobným
Povinnosť zabezpečiť funkčný kamerový zabezpečovací systém majú v podľa § 10 ods. 1 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, špotových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátori
podujatí, ktoré boli označené za rizikové a organizátori futbalových a hokejových podujatí dvoch najvyšších celoštátnych súťaží
s kapacitou štadióna nad 2000 účastníkov
2 Povinnosť zabezpečiť všetky miesta na sedenie majú podľa § 9 ods. 4 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, špotových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátori na štadiónoch
s kapacitou nad 5000 účastníkov tých podujatí, na ktorých možno odôvodnene predpokladať rušenie verejného poriadku alebo
v prípadoch, keď tak určujú medzinárodné športové pravidlá, alebo tak určila obec
1
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spôsobom, ktoré neumožnia akékoľvek nekontrolovateľné vniknutie osôb, vnášanie vecí alebo nebezpečných látok do
priestorov podujatia, zabezpečenie turniketového systému vstupov na štadión so zariadeniami na kontrolu účastníkov, či
nevnášajú nebezpečné predmety (detektory) vybavené kamerovými súčasťami kamerového zabezpečovacieho systému,
zabezpečenie dostatočných priestorov pre riadiace pracovisko s výhľadom na všetky sektory priestoru podujatia na účely
umiestnenia digitálneho záznamového zariadenia a zobrazovacieho zariadenia, pre bezpečnostného pracovníka
organizátora a iných osôb zodpovedných za vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a za riadenie a koordináciu
prípadného zásahu proti narušiteľom verejného poriadku a mnohé ďalšie.
Vzhľadom na negatívnu skutočnosť praxe obcí pri nevyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti voči
organizátorom je nevyhnutné kontrolu plnenia týchto požiadaviek na priestory podujatí zabezpečiť odlišným a účinnejším
spôsobom. Na tento účel je nevyhnutné zaviesť do života nové osobitné konanie o vydanie bezpečnostného osvedčenia,
ktorým by sa povolilo na konkrétnom priestore zorganizovať športové podujatia. Malo by ísť o konanie, ktoré by bolo
možné začať len na návrh organizátora. Predmetom konania bude posúdenie, či konkrétny priestor určený pre podujatia
určitého druhu spĺňa minimálne bezpečnostné požiadavky. Výsledkom konania bude buď vydanie osvedčenia
o bezpečnosti s obmedzenou platnosťou a možnosťou opätovného predlžovania platnosti, alebo, ak priestor nespĺňa
minimálne bezpečnostné požiadavky zamietnutie návrhu. Platnosť osvedčenia by mala byť v rozpätí od dvoch do piatich
rokov. Právna úprava by mala upraviť vzhľadom na osobitý charakter tohto konania upraviť najmä otázky účastníctva,
vecnej a miestnej príslušnosti správneho orgánu, obligatórnosti miestnej obhliadky a náležitostí osvedčenia o bezpečnosti.
Vecná príslušnosť vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti s orgánmi územnej samosprávy na tomto úseku
verejnej správy by mala byť zverená Policajnému zboru, ktorý je vo všeobecnej rovine zodpovedný za zabezpečenie
verejného poriadku na celom území štátu. Konkrétne by mohla byť vecná príslušnosť zverená existujúcim krajským
riaditeľstvám Policajného zboru. V prospech Policajného zboru je aj skutočnosť, že podľa európskej legislatívy
zabezpečuje spoluprácu členských štátov pri organizovaní podujatí v európskom priestore zameranú na zabezpečenie
bezpečnosti podujatia.
Uvedené sprísnenie v otázke bezpečnostných požiadaviek na priestory vychádzajúc zo skúsenosti zo slovenskej
praxe, by sa nemalo v záujme rozvoja športu, ktorý je v súčasnosti finančné poddimenzovaný vzťahovať na všetky verejné
športové podujatia, ale len na tie, ktoré sú najviac rizikové. V našich podmienkach sú nimi preukázateľne hokejové
a futbalové podujatia najvyšších celoštátnych súťaži, na ktorých preukázateľne najčastejšie dochádza k porušovaniu
verejného poriadku. Preto uvedené bezpečnostné požiadavky a posudzovanie ich splnenia v konaní o vydanie
bezpečnostného osvedčenia by sa malo vzťahovať len na priestory, na ktorých sa budú organizovať hokejové a futbalové
podujatia najvyšších celoštátnych súťaží.
Navrhovaná úprava si vyžiada aj úpravu administratívnoprávnej zodpovednosti pri tých organizátorov, ktorý by
prípadne porušili povinnosť organizovať tieto vybrané podujatia len v priestoroch, ktoré majú platné bezpečnostné
osvedčenie, vrátane výrazného sprísnenia peňažných pokút.
Vzhľadom na to, že navrhované zmeny právnej úpravy by podstatným spôsobom zvýšili náklady organizátorov na
zvýšenie bezpečnostnej úrovne priestorov určených na podujatia a vzhľadom na nedostatok financií v slovenskom športe,
tieto legislatívne riešenia by sa zrejme nezaobišli bez dlhšej legisvakančnej doby v dĺžke aj niekoľko rokov.
3

ZÁVER
Uvedené dva návrhy de lege ferenda majú napomôcť dosiahnuť dlhodobo stanovený cieľ zákonodarcu, a to
bezpečné verejné športové podujatia bez prítomnosti polície v priestoroch podujatia. Je samozrejmé, že tieto návrhy úplne
nevylúčia porušovanie verejného poriadku na verejných športových podujatiach, ale môžu výrazným spôsobom prispieť k
dosiahnutiu stavu, aký je v súčasnosti v Anglicku, krajine, ktorej sa za posledné dve desaťročia podarilo výrazne
eliminovať prejavy porušovania verejného poriadku na športových podujatiach.
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PRÁVO V SLUŽBÁCH BEZPEČNOSTI ŠTÁTU Z PERSPEKTÍVY
SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB
Tomáš Rulíšek
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zaisťovať bezpečnosť štátu alebo národnú bezpečnosť patrí medzi základné funkcie každého štátu. Zaručenie
bezpečnosti štátu je verejným záujmom, ktorého uspokojenie je nevyhnutné pre ochranu individuálneho záujmu každého
jednotlivca na dosiahnutí potrebnej úrovne vlastnej bezpečnosti. Úlohou práva je regulovať spoločenské vzťahy aj na
úseku ochrany bezpečnosti štátu a to najmä pomocou zodpovedajúcej ústavnej, administratívnoprávnej a trestnoprávnej
úpravy. Úlohou práva je v tomto kontexte vytvoriť systém právnej regulácie pôsobenia bezpečnostných orgánov štátu,
vrátane spravodajských služieb. Spravodajské služby štátu zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti
štátu, nielen prostredníctvom informačného servisu najvyšším ústavným orgánom štátu s cieľom naplniť požiadavky
bezpečnostnej prevencie, ale tiež účinným pôsobením na úseku kontroly trestnej činnosti ohrozujúcej základy štátu a jeho
bezpečnosť.
Kľúčové slová: bezpečnosť štátu, národná bezpečnosť, spravodajská služba, ústavné zriadenie, zvrchovanosť,
samostatnosť, územná celistvosť, štátne spravodajstvo, spravodajská činnosť, kontrola kriminality
Abstract: To safeguard the state security or national security belongs to the basic functions of each state. The state
security safeguarding is a public interest, fulfillment of which is necessary for the protection of individual interest of
everyone in order to achieve a needed level of own security. The role of law is to regulate social relations in the field of the
state security and this especially by means of appropriate constitutional, administrative and criminal legal regulation. The
role of law in this context is to create a system of legal regulation of the state security authorities´ activity, intelligence
services including. Intelligence services play a decisive role in guaranteeing the state security, not only by providing
information for the supreme constitutional authorities of the state with the purpose to satisfy the demands of the security
prevention, but also by an effective action in the field of the crime control relating to activities threatening the fundaments
of the state and its security.
Key words: state security, national security, intelligence service, constitutional order, sovereignty, independence,
territorial integrity, national intelligence, intelligence gathering, crime control
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BEZPEČNOSŤ ŠTÁTU AKO ZÁKLADNÁ FUNKCIA ŠTÁTU
Aj z pohľadu teórie štátu patrí ochrana bezpečnosti štátu k základným funkciám štátu a možno ju považovať za
akýsi prirodzený záväzok štátu voči spoločnosti, obyvateľstvu a napokon aj medzinárodnému spoločenstvu. Štát musí
zaistiť svoju bezpečnosť na úrovni umožňujúcej elimináciu bezpečnostných hrozieb na najnižšiu možnú mieru a štát je na
ich elimináciu zodpovedajúcim spôsobom vybavený.1 Na ochranu týchto záujmov je nevyhnutné, aby mal štát vybudovaný
funkčný systém efektívneho ochranného pôsobenia realizovaného pomocou na to zriadených inštitúcií. Pripravenosť
štátu vysporiadať sa s plnením jeho ochrannej funkcie v oblasti vlastnej bezpečnosti odráža aj funkčnosť jeho
bezpečnostných orgánov, najmä polície, spravodajských služieb, ozbrojených síl, orgánov činných v trestnom konaní
a iných orgánov ochrany práva, orgánov civilnej ochrany obyvateľstva či záchranných služieb a zborov. Základné hodnoty,
ktoré majú tieto orgány chrániť a presadzovať, sú často životne dôležité pre samotnú podstatu a existenciu štátu a ich
zachovanie je predpokladom udržania vlastnej suverenity.
Aké je v tejto situácii poslanie práva? Ako má právo slúžiť bezpečnosti štátu tak, aby štát naplnil svoje ochranné
funkcie v uspokojivom rozsahu a kvalite? A ako do systému právom chránenej bezpečnosti štátu zapadajú spravodajské
a bezpečnostné služby štátu?
2

POJEM BEZPEČNOSŤ ŠTÁTU
Východiskovým pojmom pre podrobnejšiu analýzu takto položených otázok je „bezpečnosť štátu“. Používanie
tohto pojmu v právnom poriadku sa stalo notorietou so všeobecnou akceptáciou jeho obsahového významu a hoci je
pomerne časté v rôznych prameňoch pozitívneho práva Slovenskej republiky, evokuje viaceré nejasnosti, ktoré vedú
k výkladovej nekonformite a tým k problémom v aplikačnej praxi aj v tvorbe práva.
V Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len Ústava SR“) možno identifikovať pojem bezpečnosť
štátu na viacerých miestach. Ide najmä o úpravu ústavnoprávnej aprobácie účasti Slovenskej republiky v organizovanom
1

ZEMAN, P. (ed.): Česká bezpečnostní terminologie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 13.
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systéme kolektívnej bezpečnosti2 či úpravu ústavne dovolených opatrení, ktorých podstatou je v prevažujúcom verejnom
záujme ochrany bezpečnosti štátu obmedzenie základných práv a slobôd.3
V anglo-americkom systéme sa používa pojem „národná bezpečnosť“ (national security) a hoci v právnom
poriadku na území Slovenskej republiky bol tento pojem v minulosti zavedený,4 bol postupne vo vnútroštátnom práve
nahradený pojmom bezpečnosť štátu. Na tomto mieste je v prospech používania pojmu „národná bezpečnosť“ potrebné
upozorniť, že v anglo-americkom prístupe sa prívlastok „národný“ nerozumie v zmysle etnicity, ale v zmysle politického
národa. Prívlastok „národný“ sa vníma ako „štátny“, teda vzťahujúci sa na štát ako entitu. V kontexte dotknutého výkladu
je zaujímavé poukázať aj na čl. 4 Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o
založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Lisabonská zmluva“),5 ktorý v spojení s členskými štátmi používa pojem
„národná bezpečnosť“ a uznáva ju ako základnú štátnu funkciu členských štátov. Citované ustanovenie Lisabonskej
zmluvy je dôležité nielen pre komparáciu a pochopenie terminologickej problematiky týkajúcej sa bezpečnosti štátu, ale aj
právne upraveného vzťahu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, pokiaľ ide o vzájomné vymedzenie kompetencií
v oblasti bezpečnosti štátu.6 Prístup Európskej únie k problémom vymedzenia pojmu bezpečnosť štátu je
charakterizovaný aj používaním pojmu vnútorná bezpečnosť (internal security), ktorý je chápaný v priamej súvislosti
s bezpečnosťou každého jednotlivého štátu ale aj Európskej únie ako takej.
Vo vnútroštátnom právnom poriadku Slovenskej republiky možno nájsť ucelenú definíciu „bezpečnosti“
v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon o bezpečnosti štátu“). Podľa čl. 1 ods. 3 cit. zákona
„Bezpečnosť je stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť,
územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb,
majetok a životné prostredie.“. Vychádzajúc z tejto definície je zrejmé, že ústavodarca správne zaradil zachovanie
bezpečnosti štátu ako jeden z predpokladov bezpečnosti ako takej, aj táto definícia však prináša viacero závažných
otázok. Podstatu bezpečnosti možno pochopiť rozlíšením subjektu, na ktorý sa konkrétna bezpečnosť vzťahuje. Zaistenie
podmienok pre život, zdravie, majetok a iné hodnoty chránené právom v prospech jednotlivca zaručuje jeho bezpečnosť
v inom zmysle ako je tomu v prípade štátu. V prípade jednotlivca možno hovoriť o individuálnej bezpečnosti. Záujem na
individuálnej bezpečnosti jednotlivca sa napĺňa realizáciou základných práv a slobôd, osobnej bezpečnosti, zvyšovaním
kvality života, vo fyzickom, sociálno-materiálnom a intelektuálnom rozvoji jednotlivca. Na druhej strane bezpečnosť štátu
je zaručená najmä vtedy, ak sú zachované jeho základné existenčné atribúty nevyhnutné pre výkon efektívnej štátnej
moci. Sú nimi ústavné zriadenie štátu, jeho samostatnosť, zvrchovanosť, územná celistvosť a obranyschopnosť. Na
rozdiel od individuálnej hodnoty, v prípade štátu ide o spoločenskú hodnotu postavenú na neotrasiteľnosti ústavnopolitických záujmov štátu, jeho hospodárskej a sociálnej stabilite, bezpodmienečnom zachovaní „vlády práva“ a na
recipročne výhodnej medzinárodnej pozícii štátu v medzinárodných vzťahoch založenej na princípe rovnoprávnosti.
Zachovanie bezpečnosti štátu je spravidla aj zárukou zachovania individuálnej bezpečnosti jednotlivca.
Reagujúc však na definíciu bezpečnosti v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu je zrejmé, že bez zachovania
mieru, demokratického poriadku, zvrchovanosti (štátnej suverenity), územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc
Slovenskej republiky nemožno hovoriť o stave, v ktorom by bola bezpečnosť Slovenskej republiky zachovaná. A práve
v uvedenom zmysle je citovanou ústavnoprávnou normou zavedená definícia zrejme nedôsledná. Bezpečnosť štátu totiž
nemožno per se oddeliť ako samostatný predpoklad bezpečnosti od ďalších vyššie vymenovaných kategórií. Bezpečnosť
štátu je totiž nepochybne zachovaná len vtedy, ak je zachovaná jeho suverenita, územná celistvosť, jeho hranice sú
nedotknuté vojenským alebo iným ohrozením a existencia štátu ako aktéra medzinárodných vzťahov sa realizuje
v mierových podmienkach.
3

SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY AKO NÁSTROJ OCHRANY BEZPEČNOSTI ŠTÁTU
Zachovanie bezpečnosti štátu je výsledkom komplexného ochranného pôsobenia celého radu štátnych orgánov
od najvyšších ústavných orgánov rozhodujúcich o otázkach bezpečnostnej politiky na strategickej úrovni až po jednotlivé
výkonné orgány poverené realizáciou bezpečnostných opatrení na taktickej úrovni.
Súčasťou efektívneho ochranného pôsobenia štátu je výkon štátneho spravodajstva. Štátne spravodajstvo slúži
nielen na ochranu bezpečnosti štátu, ale v širšom ponímaní aj na podporu napĺňania štátnych záujmov inej ako
bezpečnostnej povahy.7 Napĺňanie funkcie ochrany bezpečnosti štátu však možno považovať za výrazne prevládajúci cieľ
výkonu štátneho spravodajstva. Štátne spravodajstvo sa z inštitucionálneho hľadiska realizuje prostredníctvom
Čl. 7 ods. 3 Ústavy SR.
Napr. čl. 20 ods. 5, čl. 23 ods. 3, čl. 26 ods. 4, čl. 28 ods. 2, čl.29 ods. 3, čl. 37 ods. 3 Ústavy SR.
4 Napr. zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.
5 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva nadobudla
platnosť 1. decembra 2009.
6 Čl. 4 ods. 2 Lisabonskej zmluvy.
7 Napríklad na podporu a ochranu zahranično-politických a ekonomických záujmov štátu. Podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informačnej službe je Slovenská informačná služba štátnym orgánom , ktorý o. i. plní úlohy vo veciach...ochrany
zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu“.
2
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spravodajských služieb. Práve spravodajské služby sa považujú za orgány štátnej moci, ktorých efektívne pôsobenie tvorí
predpoklad zaručenia bezpečnosti štátu. Spätosť medzi činnosťou spravodajských služieb a vnútornou bezpečnosťou
možno vidieť aj v rámci Európskej únie. Lisabonská zmluva, napriek akceptácii výlučnej kompetencie členských štátov
v otázkach národnej bezpečnosti požaduje spoluprácu spravodajských služieb členských štátov.8 Pojem vnútorná
bezpečnosť v rámci Európskej únie sa blíži schengenskému označeniu „bezpečnosti štátu“, pričom tu dôležité úlohy plnia
spravodajské služby.9
Tak in generalis ako aj v prípade spravodajských služieb Slovenskej republiky je základnou funkciou
spravodajstva zber, analyzovanie a uchovávanie informácií o predmete zákonom aprobovaného spravodajského záujmu.
Produkt spravodajstva z „dielne“ spravodajskej služby - spravodajská informácia by pre plnenie ochrannej funkcie
štátu nemal význam bez jeho postúpenia do poznatkovej sféry tých, ktorých zákon oprávňuje na prístup k spravodajským
informáciám. Primárnym a tradičným recipientom spravodajských informácií sú najvyššie orgány štátnej moci, najmä jej
výkonnej zložky, teda hlava štátu, vláda ako celok a jej jednotliví členovia a v určitom rozsahu aj orgány zákonodarnej
moci alebo prinajmenšom ich najvyšší predstavitelia (najčastejšie predseda parlamentu). Adresátmi spravodajských
informácií sú teda orgány štátnej moci s rozhodovacou právomocou na najvyššej úrovni štátno-mocenského rozhodovania
a teda tvoriace tzv. decíznu sféru štátu.10 Tomu aj v podmienkach slovenského právneho poriadku zodpovedá účel
poskytnutia spravodajských informácií týmto orgánom.11
Okrem plnenia funkcie spravodajského servisu pre potreby orgánov štátnej moci v oblasti politického
rozhodovania nemožno opomenúť fakt, že spravodajské služby svojou činnosťou a jej výstupmi významne zasahujú pri
napĺňaní svojho zákonného mandátu aj do oblasti ochrany a presadzovania práva. Otázky spojené s ingerenciou
spravodajských a bezpečnostných služieb do sféry spoločenských vzťahov regulovaných právnymi normami,12 najmä
trestnoprávnymi, sú spojené najmä s prípustnosťou spravodajských informácií ako dôkazných prostriedkov
v právnoaplikačných procesoch, majú však veľký význam vo vzťahu k bezpečnosti štátu a zasluhujú si samostatný
priestor aj z pohľadu teoretického skúmania.
4
CHARAKTER SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POSLANIE PRI
ZAISŤOVANÍ BEZPEČNOSTI ŠTÁTU
Spravodajské a bezpečnostné služby v podmienkach Slovenskej republiky možno rozdeliť do kategórie civilných
služieb a vojenských služieb. Spoločne vytvárajú tzv. spravodajskú komunitu13 Slovenskej republiky. V podmienkach
Slovenskej republiky je zriadená jediná civilná spravodajská služba, ktorou je Slovenská informačná služba. Vojenskú
časť štátneho spravodajstva vykonáva Vojenské spravodajstvo, organizačne rozdelené na Vojenské obranné
spravodajstvo a Vojenskú spravodajskú službu.14
Slovenská informačná služba je zákonom zriadený štátny orgán, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného
zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu
v rozsahu vymedzenom zákonom.15 Zriadenie vlastnej spravodajskej služby bolo prirodzeným dôsledkom potreby
nahradiť zaniknutý federálny spravodajský orgán a najmä potreby vytvoriť inštitucionálny základ pre výkon spravodajskobezpečnostnej činnosti v podmienkach nového samostatného štátu.
Federálna bezpečnostná informačná služba mala svoje vecné zameranie definované podobne ako jej nástupca
a jej zákonom vymedzené úlohy patrili do oblasti vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany ústavného zriadenia.

8 Podľa čl. 73 „Členské štáty môžu spoločne a vo vlastnej zodpovednosti slobodne organizovať formy spolupráce a koordináciu podľa
vlastného uváženia medzi príslušnými útvarmi zodpovednými za ochranu národnej bezpečnosti.“.
9 PIKNA, B.: Mezinárodní terorizmus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), 1. vyd., Praha: Linde, 2006, s. 167.
10 LISOŇ, M. a kol.: Spravodajská činnosť Policajného zboru. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2002. s. 14.
11 Podľa § 2 ods. 5 zákona o SIS „Informačná služba poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky
a vláde Slovenskej republiky a jej členom informácie významné pre ich činnosť a rozhodovanie“.
12 Vo vzťahu k bezpečnosti štátu z trestnoprávneho hľadiska ide najmä o záujmy chránené Siedmou hlavou zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon, t.j. trestné činy proti republike. V oblasti administratívnoprávnych vzťahov ide napr. o vyjadrenia zasielané Slovenskou informačnou
službou pre potreby konania o žiadosti o povolenie na pobyt cudzincov podľa § 80 ods. 11 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo konania o udelenie štátneho občianstva podľa § 8a ods. 3 zákona
NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov.
13
SCHNEIDER, J. Struktura zpravodajského systému. Text napsaný v rámci projektu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
„Příspěvek k debatě o reformě zpravodajských služeb v České republice: Pracovní panel k reformní agendě“ financovaného OSI Think Tank
Fund, Iniciativa „The Open Society New Response Projects“ Pracovní skupina I. – Struktura a legislativa. Podkladový materiál. Prosinec 2008.
S. 7 - „Zpravodajská komunita je souhrn státních organizací a útvarů, které specifickým (utajeným) způsobem zabezpečují (získávají a
zpracovávají) pro potřeby vlády zákonem vymezený okruh informací, které není možno získat jinak.“.
14 Zákon NR SR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve takéto rozdelenie nerozoznáva, jeho § 3 ods. 1 uvádza len, že minister obrany
vymenúva a odvoláva riaditeľov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby. Organizačne rozdelenie na Vojenské
obranné spravodajstvo a Vojenskú spravodajskú službu je upravené len na úrovni interného právneho predpisu vydaného ministrom obrany
SR.
15 § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
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Uvedený federálny spravodajský orgán mal podľa zákona účinného v dotknutom čase16 odovzdávať výsledky
spravodajskej činnosti dvom kategóriám recipientov. V prvom rade išlo ústavné orgány štátu s cieľom podporiť ich
rozhodovaciu činnosť na jednotlivých úsekoch štátnej politiky. Druhou kategóriou boli bližšie nešpecifikované štátne
orgány, ktoré však bolo možné vyvodiť z účelu poskytovania spravodajskej produkcie. Podľa zákona išlo o tie príslušné
orgány, ktoré potrebovali nevyhnutné informácie pre zamedzenie protiústavnej a protiprávnej činnosti (t. j. orgány ochrany
a presadzovania práva, najmä policajné orgány, prokuratúru a súdy).17
Po zániku federálneho štátu a tým aj zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby18 schválil zákonodarca
Slovenskej republiky zákon NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe (ďalej len „zákon o SIS“), ktorým
zriadil Slovenskú informačnú službu. Hoci to zákon o SIS na rozdiel od federálnej zákonnej úpravy explicitne neustanovil,
z charakteru úloh, ktorých plnenie zákon zaradil do rozsahu pôsobnosti, stala sa Slovenská informačná služba
spravodajským orgánom Slovenskej republiky. Vo svojej podstate ide o ex lege zriadený orgán štátnej moci sui generis
čiastočne zaradený do štruktúry exekutívnych orgánov.19
5
K NIEKTORÝM ASPEKTOM VZŤAHU SPRAVODAJSKEJ SLUŽBY, BEZPEČNOSTI ŠTÁTU A TRESTNEJ
ČINNOSTI
Vzťah spravodajskej služby ako nástroja ochranného bezpečnostného pôsobenia štátu ku kontrole kriminality bol
v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky formovaný značnou dynamikou vývoja politického a bezpečnostného
prostredia.
V prvých rokoch účinnosti zákona o SIS bol charakter novej spravodajskej služby poznačený výrazným
historickým odkazom. Profil Slovenskej informačnej služby bol spočiatku výsledkom určitej inštitucionálnej kontinuity s
federálnym spravodajským orgánom, avšak vývoj slovenskej spoločnosti po vzniku samostatného štátu sa značnou
mierou odrazil nielen na spôsobe riadenia spravodajskej služby, vecnom charaktere jej spravodajskej činnosti a najmä na
negatívnom vnímaní služby verejnosťou v rámci širšieho spoločensko-politického kontextu, ale aj v oblasti dotknutej
zákonnej úpravy. Národná rada Slovenskej republiky schválením viacerých noviel výrazne zasiahla do rozsahu úloh a tým
do vecného zamerania Slovenskej informačnej služby. Medzi najvýznamnejšie zmeny pôvodnej zákonnej regulácie patrí
zákon č. 256/1999 Z. z., ktorým sa rozšíril zákonom aprobovaný výpočet spravodajských činností Slovenskej informačnej
služby aj na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií zameraných na organizovanú trestnú činnosť, čo aj
z formálno-právneho chápania znamenalo zaradenie Slovenskej informačnej služby medzi orgány plniace úlohy na úseku
kontroly kriminality. Treba zdôrazniť, že vo vzťahu k skúmaniu úlohy spravodajskej služby na úseku kontroly kriminality
mala zmena právneho stavu v uvedenom zmysle podstatný vplyv. Spravodajská služba štátu tak na základe novej právnej
úpravy zamerala svoju spravodajskú (nie však bezpečnostno-operatívnu) činnosť na zákonom požadovaný objekt
spravodajského záujmu - organizovanú trestnú činnosť. Zákon zároveň explicitne rozšíril okruh právne aprobovaných
recipientov spravodajskej produkcie na útvary Policajného zboru a prokuratúry.20 Podľa dotknutého ustanovenia poskytuje
Slovenská informačná služba týmto orgánom informácie o trestnej činnosti, najmä o páchaní organizovanej trestnej
činnosti. Dôvody či zámer, ktoré viedli zákonodarcu k zavedeniu predmetnej zákonnej úlohy do pôsobnosti spravodajskej
služby, možno dnes vyvodiť nielen z dôvodovej správy,21 ale aj z vyjadrení jej predkladateľov počas parlamentnej
rozpravy, ako aj z prezentácie v ďalších prameňoch.22 Súdobé názory predkladateľov zakladajú domnienku, že stav
organizovanej kriminality v dotknutom čase opodstatňoval takýto zámer zákonodarcu. Organizovaná trestná činnosť bola
aj pred nadobudnutím účinnosti citovanej novely zákona o SIS objektom spravodajského záujmu Slovenskej informačnej
služby, avšak nie in generalis. Organizovaný zločin tak pôvodne nebol samostatným cieľom výkonu štátneho
spravodajstva a samotná trestnosť činu, páchaného organizovaným spôsobom nebola rozhodujúcim determinantom
identifikácie legálneho objektu spravodajského záujmu. Napriek tomu legálnym cieľom informačno-operatívnej činnosti
spravodajskej služby sa trestná činnosť mohla sa stať najmä vtedy, ak predmetom útoku konkrétneho trestného činu

§ 3 zákona č. 244/1991 Zb. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov.
K tomu bližšie pozri tiež Syllová, J. Právní úprava parlamentních kontrolních mechanizmu. Právo a bezpečnost státu, Sborník statí,
Univerzita Karlova v Prahe, 2002, s. 85.
18 § 1 zákona č. 543/1992 Zb. o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby: „Federálna bezpečnostná informačná služba sa zruší
uplynutím 31. decembra 1992.“.
19 K získaniu exekutívneho profilu Slovenskej informačnej služby o. i. prispelo aj zákonom ustanovené oprávnenie Slovenskej informačnej
služby na výkon tzv. „primeraných bezpečnostných opatrení“ podľa § 2 ods. 3 zákona o SIS.
20 § 2 ods. 6 zákona o SIS - „Informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom Policajného zboru1a) a prokuratúry, a to
najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti.
21 Z Dôvodovej správy k parlamentnej tlači 218 (II. volebné obdobie) – vo všeobecnej časti sa uvádza: „Predložená novela mení tento stav a
stanovuje, že Slovenská informačná služba získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o organizovanej trestnej činnosti. Zároveň určuje
orgány činné v trestnom konaní ako adresáta týchto informácií.“, v osobitnej časti sa k § 2 ods. 5 uvádza: „§ 2 ods. 5 sa dopĺňa o povinnosť
informačnej služby poskytovať informácie najmä organizovanej trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní. Tým sa zdôrazňuje nové
zameranie informačnej služby ako orgánu zodpovedného za boj proti organizovanému zločinu.“.
22 PALKO, V.: vystúpenie v Národnej rade SR k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR
č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe zo dňa 29.9. 1999, parl. tlač. č. 218). Palko, V. Problémom číslo 1 je organizovaný zločin,
Parlamentný kuriér č. LIX, r.1999, s. 14 a 15.
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(páchaného aj neorganizovaným spôsobom) bolo ústavné zriadenie, územná celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej
republiky, či skutočnosti utajované v záujme Slovenskej republiky. Na základe zákona o SIS je samostatným objektom
záujmu tiež terorizmus. Je zrejmé, že vo všetkých uvedených prípadoch ide o základy štátu, ktorých ohrozenie alebo
narušenie nie je zlučiteľné so stavom bezpečnosti štátu.
Vychádzajúc z takto formulovaného právneho stavu de lege lata a z komparácie s predchádzajúcou zákonnou
úpravou možno konštatovať, že právna úprava priamo previazala funkcie spravodajskej služby na úseku ochrany
bezpečnosti štátu s úlohami na úseku kontroly kriminality.
Aký je však vzťah medzi bezpečnosťou štátu a trestnou činnosťou zo špecifickej perspektívy štátneho
spravodajstva? Ide tu o otázku týkajúcu sa postavenia spravodajských služieb v systéme bezpečnostných orgánov
demokratického štátu. Pri takomto skúmaní je potrebné zohľadniť aj názory viacerých autorov zaoberajúcich sa otázkami
spojenými s úlohami spravodajských služieb s cieľom navrhnúť čo najlepšiu prax rešpektujúcu zásadné postuláty
právneho štátu, ako je ochrana základných práv a slobôd či efektívna kontrola výkonu štátnej moci v podmienkach
demokratickej spoločnosti.
Vychádza sa zásadne z premisy, že špeciálne právomoci spravodajských služieb sa majú používať len vtedy, keď
štátu hrozí alebo nastalo skutočné nebezpečenstvo, a nie v bežných situáciách.23 Za takéto nebezpečenstvo možno
nepochybne označiť aj niektoré druhy trestnej činnosti, osobitne trestné činy, pri ktorých je druhovým objektom ochrana
ústavného zriadenia, obranyschopnosti, územnej celistvosti, samostatnosti, zvrchovanosti, či suverenity štátu. Rovnako
tak trestné činy terorizmu. V oboch skupinách prípadov ide o činy osobitnej nebezpečnosti, nie činy „bežne“ nebezpečné
pre spoločnosť. Tak ako bolo naznačené vyššie, z pohľadu reakcie štátu ide najmä o ochranu základov štátu a jeho
bezpečnosti a preto použitie špeciálnych právomocí (či už v podobe spravodajských alebo bezpečnostných opatrení),24 na
ktorých prijatie či uplatnenie sú spravodajské služby zvyčajne v prípade vzniku takýchto nebezpečných hrozieb
oprávnené, možno považovať za prípustné, ba dokonca nevyhnutné.
Odvetné opatrenia štátu sú vždy invazívnej povahy v tom zmysle, že sú spojené so zásahmi do základných práv
a slobôd jednotlivcov, tieto zásahy sú však zároveň právne akceptované. V takýchto situáciách je zvyčajné, že štátna moc
môže použiť všetky, aj špeciálne prostriedky priznané jej právom na obnovenie stavu bezpečnosti.
Kde je však hranica medzi takýmto ohrozením bezpečnosti štátu a trestným činom? Nájsť uspokojivú odpoveď na
takto položenú otázku patrí každému jednotlivému štátu a spôsob, akým sa odrazí v práve, je v jeho výlučnej
normotvornej právomoci.25
V tejto súvislosti nemožno nevnímať názory uvádzajúce, že vo väčšine prípadov nie je ani organizovaný zločin
dôvodom na automatické použitie spravodajských a bezpečnostných služieb, a to aj so zohľadnením skutočnosti, že
v prípade organizovaného zločinu nejde o „obyčajný“ druh trestnej činnosti.
Zapojenie spravodajských a bezpečnostných služieb do boja proti organizovanému zločinu bolo nie raz
predmetom širšej politickej a verejnej diskusie nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj na pôde medzinárodných organizácií.
Ako príklad možno uviesť Radu Európy. Uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1402 sa na viacerých
miestach zaoberá práve touto problematikou, s dôsledkami na spoločenskú diskusiu zameranú na legislatívnu prípravu
zmien pozitívneho práva v národných podmienkach jednotlivých členských štátov.
Na druhej strane práve organizovaný zločin zakladá vysoké predpoklady ohrozenia vnútornej a vonkajšej
bezpečnosti štátu a je hrozbou bezpečnosti v jej medzinárodnej dimenzii. Vyskytujú sa však aj v určitom zmysle opozičné
názory, podľa ktorých „závažná organizovaná trestná činnosť ohrozujúca najdôležitejšie štátne záujmy“ patrí do
pôsobnosti spravodajských služieb.26
Na tomto mieste nemožno opomenúť ani spoločensko-politické, ekonomické či sociálne implikácie vyskytujúce sa
v spoločnosti konkrétneho štátu. V tranzitných spoločnostiach, v ktorých dochádza k pokračujúcemu transformačnému
procesu a ktoré trpia vysokou mierou kriminality, napríklad rozsiahlou korupciou, a súvisiacich socio-patologických javov,
je na mieste úvaha, či štát nemá siahnuť aj po v stabilizovaných spoločnostiach inak neprijateľných prostriedkoch ochrany.
Medzi takéto prostriedky nepochybne patrí aj využitie spravodajskej ochrany štátu, teda špeciálnych právomocí jeho

23 BORN, H. a LEIGH, I.: Zodpovednosť spravodajských služieb: Právne normy a vhodná prax pre dohľad nad spravodajskými službami.
Oslo: Vydavateľstvo Parlamentu Nórska, 2005. s. 29 „Takisto je dôležité odlíšiť bezpečnostné a spravodajské služby od iných inštitúcií ako sú
orgány činné v trestnom konaní. Legislatívnym mandátom sa to dá dosiahnuť. Ak sa nepodarí takéto jednoznačné odlíšenie, vedie to k
nejasným líniám zodpovednosti a k riziku, že špeciálne právomoci bezpečnostných a spravodajských služieb sa použijú v bežných situáciách,
kedy nehrozí štátu skutočné nebezpečenstvo.“.
24 Napr. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o SIS – „Informačná služba v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o
a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky,“ a ods. 3 zákona o SIS - „Ak je to potrebné
na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa odsekov 1 a 2 a na realizáciu zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky, informačná
služba vykonáva primerané bezpečnostné opatrenia.“.
25 Rada Európy - Správa expertov: Európsky výbor pre problémy zločinu, Skupina odborníkov na vnútorné bezpečnostné služby), Addendum
IV, Záverečná správa o činnosti, 40703, § 3.2. - „Každá krajina musí určiť, či tie činnosti, ktorých sa obáva, sú takého rozsahu alebo takého
významu, že predstavujú ohrozenie národnej bezpečnosti štátu, treba si však uvedomiť, že bezpečnosť štátu nie to isté ako pokračovanie
moci určitej vlády.“.
26 PIKNA, B. Nástin teorie „bezpečnostní informace“ v právu a praxi Evropské unie, Praha: Policejní akademie ČR, s. 4.
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spravodajských a bezpečnostných služieb. Samozrejme aj v takomto prípade sa štátna moc môže uchýliť len k použitiu
takých prostriedkov, ktoré dovoľuje použiť právna norma a ktoré nie sú v rozpore s ústavne zakotvenými obmedzeniami.27
Správa expertov Rady Európy priamo subsumovala organizovaný zločin pod tzv. „iné záležitosti“ s možnosťou
považovať ich za ohrozenie bezpečnosti štátu.
Pri hľadaní optimálneho modelu vo všeobecnosti je potrebné mať na pamäti aj niektoré medzinárodnoprávne
záväzky Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o medzinárodnoprávne garantované základné práva a slobody napr.
podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (ďalej len „Dohovor“).28 Judikatúra Európskeho
súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) sa v prípadoch viacerých sťažovateľov významne dotkla otázok
právneho nazerania na obsahové vymedzenie „bezpečnosti štátu“ z pohľadu Dohovoru. Právne názory vyslovené ESĽP
tak významne napomáhajú legislatívnemu úsiliu ako aj aplikačnej praxi účastníckych štátov. V prípade trestných činov
proti republike ide o trestnú činnosť, ktorej páchanie v štáte vytvára situáciu, ktorú možno objektívne označiť za ohrozenie
jeho základov alebo bezpečnosti. Ide o skupinu zločinov, ktoré aj judikatúra ESĽP za takéto ohrozenie označuje vo
viacerých prípadoch. Rozhodnutia s takýmto právnym názorom súdu sa týkajú najmä skutkov špionáže, podnecovania
a schvaľovania terorizmu či rozvracania parlamentnej demokracie.29
Z hľadiska postavenia spravodajských služieb a ich klasického zamerania niet pochýb o tom, že tieto služby
zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri včasnej detekcii a varovaní príslušných štátnych orgánov pred ohrozením bezpečnosti
štátu, ktoré sa môže navonok do objektívnej reality prejavovať zároveň vo forme závažnej trestnej činnosti. Poskytnutie
spravodajských informácií je v takýchto prípadoch často podmienkou sine qua non pre včasnú a účinnú reakciu štátu.
Primerané prepojenie ochrany bezpečnosti štátu s ochranou štátu pred trestnou činnosťou, najmä ak ide
o obzvlášť závažné zločiny ohrozujúce základy štátu a jeho bezpečnosť, je tak jedným z kľúčových pilierov, na ktorých
stojí výkon efektívneho štátneho spravodajstva.
6

ZÁVER
V tomto roku bolo zaznamenané opätovné oživenie úsilia pripraviť a predložiť do legislatívneho procesu návrh
novej zákonnej úpravy spravodajských služieb Slovenskej republiky. Vychádzajúc z vyššie vykonaného rozboru
problematiky právnej úpravy previazanosti bezpečnosti štátu, činnosti spravodajských služieb a ochrany štátu pred
trestnou činnosťou, ktorá ohrozuje základy štátu a jeho bezpečnosť, sa domnievam, že táto oblasť právnej regulácie si
zasluhuje osobitnú pozornosť a širšiu odbornú diskusiu, ktorej vyvolanie je aj ambíciou tohto príspevku. Konštruktívna
diskusia by mala prispieť k prezentovaniu širšej škály odborných názorov na citlivé právne otázky spojené s ochranou
bezpečnosti Slovenskej republiky a s hľadaním optimálneho modelu postavenia a úloh jej spravodajských služieb
v podmienkach právneho štátu. Ako osobitne dôležité považujem odstránenie stále ešte pretrvávajúcich nedostatkov
v precizácii legálneho vymedzenia pojmov „národná bezpečnosť“, „bezpečnosť štátu“, „vnútorná bezpečnosť“ a
previazanie novej vnútroštátnej úpravy s dotknutými ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.
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Napr. v nadväznosti na čl. 19 ods. 2 a čl. 22 ods. 2 Ústavy SR zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím
informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších
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28 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Oznámenie 209/1992 Zb.) nadobudol platnosť pre Českú a Slovenskú Federatívnu
Republiku dňom 18. marca 1992.
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Švédsku rozsudok z 26. 3. 1987.
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VÝVOJ SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Martin Škurek
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Cílem příspěvku je stručný popis vývoje správního trestání v Českých zemích od doby vlády Josefa II. až do
současnosti. Článek je rozdělen do kapitol podle nejdůležitějších fází moderní historie Českých zemí. Úvod článku je
následován druhou kapitolou, která se zabývá vývojem správního trestání v období Rakouského císařství do roku 1918,
třetí kapitola vývojem správního trestání v období Československé republiky mezi roky 1918 – 1938, čtvrtá kapitola je
věnována poválečnému vývoji a období komunistického režimu od roku 1948 do roku 1990 a závěr článku se soustředí na
stručný popis současné právní úpravy a její komparaci s předchozí právní úpravou. Autor příspěvku se zejména zaměřuje
na právní předpisy, které byly základem právní úpravy této oblasti a v jejich rámci základními právními instituty a procesní
úpravou.
Klíčová slova: vývoj správního trestání, právní instituty, právní úprava, procesní úprava, přestupek, správní delikt
Abstract: The aim of this paper is a brief description of the administrative punishment in the Czech lands since the reign
of Joseph the II. until now. The article is divided into chapters by major phases of modern history of Czech lands.
Introduction of a paper is followed by the second chapter, that deals with the development of administrative punishment in
the Austrian Empire until 1918, the third chapter deals with the development of administrative punishment in the
Czechoslovak Republic between the years 1918 to 1938, the fourth chapter is devoted to post-war development and to
period of communist regime from 1948 to 1990 and the conclusion of the article focuses a brief description of current
legislation and its comparison with the previous legal regulation. The author focuses particularly on legal rules, that were
the basis for legislation in this and within them on basic legal institutions and procedural rules.
Keywords: development of administrative punishment, legal institutions, legal regulation, procedural rules, minor offense,
administrative tort
1

ÚVOD
Správní delikty se poprvé v právním řádu na území českých zemí objevily ve druhé polovině 18. století, tj.
v období tzv. policejního státu. Základní myšlenkou existence a fungování policejního státu byla aktivní regulace všech
oblastí společenského života ze strany státu a jeho aparátu. Zároveň stát (potažmo panovník), jeho orgány a jejich činnost
měly být chráněny. Orgány státu měly svou činnost vykonávat v zájmu blaha celého národa. Oblast správního trestání
prošla poté celou řadou vývojových etap, které se budu snažit v tomto článku zachytit.
2

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ V OBDOBÍ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ
Pojem „správní delikt“ známe již přes 220 let. Poprvé se objevil ve Všeobecném trestním zákoníku o zločinech a
trestech za ně. Byl vydán za vlády Josefa II. v roce 1787. Stíhat správní delikty měla politická vrchnost (tzn. správní
úřady), zatímco zločiny měly řešit trestní soudy. Dalším významným právním předpisem, který obsahoval úpravu
správních deliktů, byl Josefínský trestní zákoník z roku 1803, který byl vydán za vlády Františka II. Tento zákoník je
zvláštní tím, že obsahoval pouze hmotněprávní úpravu, tzn. výčet skutkových podstat jednotlivých zločinů, přečinů a
přestupků. Významným byl tento Zákoník tím, že definoval způsoby výkonu trestu odnětí svobody. Rozlišoval totiž mezi
„žalářem,“ „těžkým žalářem“ a „nejtěžším žalářem.“ Správní delikty v něm byly výslovně označeny za „policejní delikty“ a
opět je měla stíhat politická (správní) vrchnost, tzn. úřady. Stejná úprava byla zachována i v trestním zákoně z roku 1852.1
V průběhu 60. a počátku 70. let 19. století docházelo střídavě k přesunu kompetence stíhat přestupky a správní
delikty mezi správními úřady a soudy. V časech tzv. Bachova absolutismu soudy řešily jak trestné činy, tak i přestupky a
správní delikty. V roce 1873 bylo trestním řádem definitivně stanoveno to, že veškeré přestupky a správní delikty, které
upravoval trestní zákon, budou řešeny soudně.2 Vedle trestního zákona však byly vydávány další zákony, které
obsahovaly skutkové podstaty přestupků a správních deliktů, které měly řešit a trestat správní úřady a policejní orgány. Na
tomto místě bych zmínil císařské nařízení č. 96/1854 ř. z., o výkonu opatření a nálezů politických a policejních úřadů. Toto
nařízení obsahovalo jak hmotněprávní, tak i procesněprávní ustanovení, kterým byla správním úřadům (tj. okresním
úřadům) pravomoc stíhat a trestat přestupky proti veřejnému pořádku a správě. Sankcemi byly většinou peněžité pokuty a
velmi krátké tresty odnětí svobody. Neoficiálně se toto císařské nařízení nazývalo „výpraskovým“ patentem, protože
příslušným orgánům dával možnost potrestat pachatele i mírnější formou tělesného trestu. Dalším významným předpisem
z této doby bylo nařízení ministerstev vnitra a spravedlnosti a Nejvyššího policejního úřadu č. 61/1855 ř. z., kterým byla
dána okresním úřadům a magistrátům pravomoc stíhat přestupky, které nebyly upraveny trestním zákonem. Toto nařízení
1
2
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obsahovalo i procesní pravidla o obsahu rozhodnutí o těchto přestupcích a dále úpravu odvolacího řízení. V příštích letech
byla vydávána další nařízení, která zpřesňovala postup orgánů při řešení přestupků, pravidla odvolacího řízení, výkon
rozhodnutí orgánů o přestupcích a kvalifikační předpoklady, které musely splňovat úřední osoby, které tyto přestupky
řešily.3 4
Výše uvedenými právními předpisy byly stanoveny i základní procesní principy správního řízení trestního.
Správní úřady (obecní, okresní, magistráty a zeměpanské úřady) musely trestat všechny přestupky, které patřily do jejich
kompetence a o nichž se dozvěděly. Dále musely v rámci řízení objasnit skutkové okolnosti daného případu v takovém
rozsahu, aby o nich nebyly pochybnosti. Řízení bylo zpravidla ústní a úřad rozhodoval na základě důkazů provedených a
skutečností tvrzených přímo v rámci daného řízení. Úřad hodnotil dané důkazy volně podle svého vlastního uvážení a to
jednotlivě a následně v jejich souvislostech. Je nutné poznamenat, že v tomto období zůstala právní úprava správního
trestání roztříštěná.5
3

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY MEZI LÉTY 1918 – 1938
V prvním období po vzniku Československé republiky se nebylo možné případnou kodifikací správního práva
trestního zabývat. Mladá republika řešila mnohem svízelnější otázky, zejména ekonomického a sociálního charakteru.
Zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, tzv. recepční normou, byl v plnosti převzat celý
rakouský právní řád a to včetně právní úpravy správního práva trestního. Ústavním základem správního práva trestního
se samozřejmě stala Ústava z roku 1920 (ústavní zákon č. 121/1920 Sb.) a jeho ustanovení § 95, v němž bylo uvedeno,
že soudní moc v trestních věcech náleží soudům, s výjimkou případů, které se měly projednávat v policejním nebo
finančním (tj. správním) trestním řízení. Důvodem pro zachování takového rozdělení kompetencí mezi soudy a správní
úřady byla přetíženost soudní soustavy.6
I po celou dobu existence první republiky panovaly snahy o reformování oblasti správního práva trestního. První
pokus spojený s přijetím zákona č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů zkrachoval a neúspěšný byl i vládní
návrh zákona o trestním právu správním a řízení z roku 1922. V roce 1924 byl přijat zákon č. 286 o úsporných opatřeních
ve veřejné správě, podle něhož měla vláda povinnost předložit Národnímu shromáždění do 31. 12. 1925 návrh zákona,
který by jednotně upravoval správní řízení (tzn. i správní řízení trestní) a kompetenci ministerstev. Tento úkol, vzhledem
k politické nestabilitě, však vláda nesplnila a ani v další pokusy v tomto směru nebyly úspěšné (vládní návrhy zákonů o
správním právu trestním a řízení byly předloženy i v roce 1928 a 1937). V roce 1925 byl přijat zákon č. 125/1927 Sb., o
organisaci politické správy, kterým byla nově upravena nadobecní úroveň výkonu veřejné správy (na úrovni okresů a
zemí). V ustanovení čl. 2 a násl. tohoto zákona bylo uvedeno, že politické úřady (okresní a zemské) jsou zmocněny
vydávat nařízení sloužící k zajištění veřejného klidu a pořádku. Porušení těchto předpisů mohlo být stíháno pokutou i
krátkodobým odnětím svobody. Pokutu mohly udělovat okresní a zemské úřady i tomu, kdo se dopustil hrubého nebo
urážlivého chování vůči úředníkovi nebo zaměstnanci těchto úřadů anebo dalším představitelům okresní a zemské státní
správy a samosprávy. Dlužno dodat, že tento stav v praxi nezpůsoboval vážnější problémy. Pokud speciální právní
předpisy neobsahovaly vlastní procesní úpravu, postupovaly věcně a místně příslušné správní úřady podle procesních
pravidel obsažených ve správním řádu. Vedle obecného správního řízení (podle správního řádu, nebo podle zvláštních
procesních pravidel obsažených ve speciálních zákonech) bylo možné některé přestupky projednat a pokutovat v rámci
příkazního řízení, které probíhalo podle vládního nařízení č. 51/1936 Sb., o organisaci policejní správy a služby a o
některých opatřeních v oboru vnitřní správy.7
4

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ V ČESKOSLOVENSKU MEZI LÉTY 1945 – 1990
Po skončení druhé světové války v roce 1945 právní úprava správního práva trestního navázala na předchozí
vývoj. I nadále platily právní předpisy, které byly vydány v letech 1918 – 1938 a dále v období nesvobody. Pro toto
poválečné období je však zásadní reforma výkonu veřejné správy na obecní i nadobecní úrovni. Výkon veřejné správy se
již, jako doposud, nedělil na výkon státní správy a samosprávy. Veřejná správa na obecní i nadobecní úrovni byla pro
příště vykonávaná jako nerozlučný celek novou soustavou správních orgánů, které se nazývaly národní výbory. Národní
výbory nahradily dosavadní politické (správní) úřady a samosprávné orgány, které působily v obcích, statutárních
městech, na okresech a v zemích. Pravomoc řešit a postihovat přestupky přešla po roce 1945 zejména na okresní
národní výbory, které nahradily okresní úřady. I v období po osvobození republiky až do Února 1948 byly vydávány právní
předpisy, které obsahovaly skutkové podstaty přestupků. Zejména je nutné zmínit dekret prezidenta republiky č. 138/1945
Sb., o potrestání některých provinění proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret), podle kterého mohly národní výbory
stíhat pokutou, napomenutím nebo krátkodobým odnětím svobody některé méně závažné případy kolaborace
s německými okupanty.8
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4.1

Právnická dvouletka a vývoj správního trestání v 50. letech
K výrazným změnám v oblasti správního práva trestního došlo po Únoru 1948. V letech 1949 – 1950 docházelo
k rozsáhlé kodifikační akci, která byla označována jako tzv. právnická dvouletka a v jejímž rámci došlo k postupné likvidaci
ústavně zaručených osobních, občanských a politických práv. Výsledky této právnické dvouletky se projevily také v oblasti
správního práva trestního. V roce 1950 byly přijaty dvě kodifikace a to zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní a zákon
č. 89/1950 Sb., trestní řád správní. Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu těchto zákonů mělo být jejich účelem
posílení nové moci, lidově-demokratického zřízení a urychlení budování socialismu.9 Pravomoc projednávat a postihovat
přestupky byla trestním zákonem správním svěřena národním výborům. Hlavní poslání trestního zákona správního bylo
uvedeno v ustanovení § 1, podle kterého měl trestní zákon správní chránit lidově demokratickou republiku, její
socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovávat k dodržování pravidel socialistického soužití.
Zákon se vztahoval přestupky, které byly spáchány na území Československé republiky. Trestné však byly také přestupky
spáchané v cizině, jimiž československý občan porušil povinnosti, které měl mimo území státu. Trestnost přestupku se,
stejně jako dnes, posuzovala podle zákona, který platil v době, kdy byl čin spáchán a podle pozdějšího zákona se
posuzoval jen tehdy, jestliže to bylo pro pachatele příznivější. K tomu, aby byl pachatel odpovědný za spáchaný
přestupek, stačilo, pokud jej spáchal z nedbalosti, pokud zákon nestanovil, že je třeba úmyslu. Zákon se také zabýval
osobou pachatele. Za právnickou osobu odpovídaly trestně ty fyzické osoby, které za ni jednaly nebo měly jednat. Kdo v
době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok nebo pro duševní poruchu nemohl v době spáchání přestupku rozpoznat
jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, nebyl za takový přestupek trestně odpovědný. Porucha vědomí způsobená
požitím alkoholického nápoje nebo jiného omamného prostředku nevylučovala trestní odpovědnost za přestupek. Zákon
rozlišoval tresty na hlavní a vedlejší. Hlavními tresty byly odnětí svobody (až na 2 roky), veřejné pokárání a pokuta.
Vedlejšími tresty byly propadnutí jmění, zákaz činnosti, zákaz pobytu, propadnutí věci, uveřejnění nálezu. Zákon také
vymezoval přitěžující a polehčující okolnosti. Za přitěžující zákon považoval okolnost, že pachatel spáchal přestupek z
nízkých pohnutek, porušil své zvláštní povinnosti, přestupek opakoval nebo v něm pokračoval po delší dobu, nebo svedl k
přestupku jiného, zejména osobu mladistvou. Za polehčující zákon považoval okolnost, že pachatel spáchal přestupek ve
stavu zmenšené příčetnosti, jednal v silném duševním rozrušení, dopustil se přestupku ve věku blízkém věku
mladistvému, spáchal přestupek pod tlakem podřízenosti nebo závislosti, nebo přičinil se o napravení škodlivých následků
přestupku. Národní výbor mohl rozhodnout o vině pachatele za spáchání přestupku a zároveň rozhodnout o upuštění od
potrestání, pokud zájmy pracujícího lidu nevyžadovaly, aby pachateli, který jinak vede řádný život pracujícího člověka, byl
uložen trest. Zákon dále popisoval podstatu jednotlivých trestů, přičemž stanovil, že trest odnětí svobody se vykonával
v soudní nebo správní věznici.10
Zákon č. 88/1950 Sb. zejména chránil hospodářskou soustavu, plánování hospodářství, provoz hospodářství,
zemědělství a lesnictví, finanční hospodářství, sociální práva pracujících, zdraví lidu, zásobování, veřejnou správu
(ustanovení § 106 chránilo poštovní holuby a jejich chovy), činnost veřejných označení, brannost, kulturní život
pracujících, občanské soužití, silniční, vodní a leteckou dopravu. Skutkové podstaty přestupků byly formulovány obecně,
což znamená, že národní výbory mohly jednotlivá ustanovení zákona aplikovat na velké množství, někdy i sporných,
příkladů.11
Zákon č. 89/1950 Sb., trestní řád správní se dělil na úvodní hlavy, které upravují věcnou a místní příslušnost
národních výboru k projednávání přestupků, postup při dokazování, počítání lhůt a další hlavy, které upravovaly samotné
správní řízení trestní od řízení v prvním stupni až do výkonu rozhodnutí. Zákon č. 89/1950 Sb. stanovil národním výborům
v rámci trestního řízení správního skutečně široké pravomoci. Národní výbory mohly v rámci řízení uvalit na obviněného
vazbu, nařídit domovní prohlídku či osobní prohlídku.12
4.2

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
V roce 1961 byl zákon č. 88/1950 Sb. nahrazen zákonem č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při
zajišťování socialistického pořádku. Tento zákon přinesl zpřesnění skutkových podstat přestupků a zejména zmírnění
trestů, sjednocení hmotněprávní a procesní úpravy do jednoho právního předpisu a také zavedení nové kategorie
správních deliktů, tzv. provinění.13 Národní výbory měly podle tohoto zákona, za široké účasti občanů, zajistit ochranu
socialistického pořádku. Dále měly dbát o to, aby budování vyspělé socialistické společnosti nebylo narušováno projevy
nekázně, které ztěžovaly plnění úkolů státní správy, rušily veřejný pořádek nebo socialistické soužití občanů. Národní
výbory měla také občany vychovávat k tomu, aby svědomitě a důsledně zachovávali zákony a ostatní předpisy,
dobrovolně a odpovědně plnili své povinnosti vůči státu a společnosti a měli v úctě práva svých spoluobčanů. Je jasné, že
se jednalo o málo realistickou proklamaci.14 V zákoně bylo dále uvedeno, že většina občanů dobrovolně a ukázněně
dodržuje socialistický pořádek, ale ti, kdo jej porušují jednáním uvedeným v zákoně, se dopouštějí přestupku. Podle
9 Tamtéž,
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zákona se za přestupek považovalo zaviněné jednání uvedené v zákoně č. 60/1961 Sb. a dále zaviněné porušení
povinnosti stanovené v jiném právním předpise, pokud se tímto jednáním ztěžovalo plnění úkolů státní správy, rušil
veřejný pořádek nebo socialistické soužití občanů. Dále je nutné říct, že určité protiprávní jednání mohlo být v jeden daný
okamžik kvalifikováno jako trestný čin, provinění, nebo přestupek, což ale nevylučovalo, aby v průběhu projednávání byla
protiprávní jednání překvalifikována. Podle zákona byly trestné přestupky na úseku zemědělství a lesního hospodářství,
proti ochraně vodního hospodářství, na úseku výstavby, v silniční, železniční, letecké, vodní dopravě a v oboru spojů, na
úseku školství, kultury a ochrany přírody, proti preventivní a léčebné péči, proti hygienické a protiepidemické péči, na
úseku boje proti alkoholismu, ve finančním hospodářství, v oboru zahraničního obchodu a v oboru celním, proti zájmům
obrany vlasti, proti veřejnému pořádku, proti ochraně před požáry a jinými živelními pohromami, proti socialistickému
soužití.15
Místní národní výbory projednávaly přestupky, jimiž byly porušeny povinnosti ve věcech, které spravovaly. K
projednání přestupku byl místně příslušný národní výbor, v jehož správním obvodu k přestupku došlo. Národní výbor
musel při projednávání přestupku postupovat tak, aby byl zjištěn co nejspolehlivěji a nejúplněji skutečný stav věci. Jiné
státní orgány jim k tomu byly povinny poskytnout všestrannou pomoc a podporu. Občanu, který se přestupku dopustil,
musela být dána možnost vyjádřit se k zjištěnému stavu věci i ke způsobu jeho zjištění a popřípadě navrhnout jeho
doplnění. V nepřítomnosti občana se mohla věc projednávat jen tehdy, odmítnul-li se k projednání dostavit nebo se
nedostavil bez náležité omluvy.16
Za přestupek mohla být odpovědná pouze deliktně způsobilá osoba, tj. osoba, která v okamžiku spáchání
přestupku dovršila 15. rok věku a dále měla zachovánu rozumovou a ovládací schopnost. Přestupek nebylo možné
projednat, uplynula-li od jeho spáchání doba jednoho roku. Nevedlo-li k nápravě občana samotné projednání přestupku
před národním výborem, jiným státním orgánem nebo společenskou organizací, uložil národní výbor za přestupek některé
z o patření stanovených zákonem. Jednalo se o napomenutí, veřejnou důtku, pokutu do 500,- Kčs. Vedle toho mohl
národní výbor vyslovit propadnutí věci, která náležela tomu, kdo se přestupku dopustil, a které bylo použito ke spáchání
přestupku nebo která byla přestupkem získána, vyžadovala-li to bezpečnost lidí nebo majetku nebo jiný obecný zájem.
Proti rozhodnutí orgánu národního výboru bylo možné podat odvolání k vyššímu orgánu téhož národního výboru, a to do
15 dnů. O odvolání proti rozhodnutí, které v první stolici vydala užší komise, rozhodovala komise národního výboru, při níž
byla užší komise zřízena.17
4.3

Místní lidové soudy
Vedle národních výborů byla zákonem č. 38/1961 Sb. zřízena i soustava tzv. místních lidových soudů. Hlavní
náplň jejich činnosti spočívala v projednávání a řešení tzv. provinění, jímž bylo zavinění jednání porušující socialistický
právní řád v takové míře, že to ohrožovalo nebo poškozovalo zájmy společnosti nebo práva a oprávněné zájmy
jednotlivce, jestliže vzhledem k okolnostem případu, k osobě provinilého občana a následkům jeho jednání nedosahovalo
stupně nebezpečnosti trestného činu.
Místní lidové soudy byly zákonem prohlášeny za článek jednotné soustavy československého socialistického
soudnictví. Místní lidové soudy byly orgány pracujících, které působily zejména v podnicích, ale také v obcích. Soudci
místních lidových soudů měli být při výkonu své funkce nezávislí a byli vázáni jedině právním řádem socialistického státu.
Místní lidové soudy byly povinni řídit se zákony a jinými právními předpisy a vykládat je v souladu se socialistickým
právním vědomím. Jednalo se ovšem jenom o nezávislost proklamativní, protože soudci místních lidových soudů byli
z výkonu své funkce odpovědni pracujícímu lidu a navíc museli svým voličům předkládat zprávy o své činnosti. Soudci
místních lidových soudů byli do svých funkcí voleni občany, kteří dosáhli 18. roku věku, přičemž se jednalo o čestné, tj.
neplacené funkce. Za soudce místního lidového soudu mohl být zvolen občan starší 21 let, který požíval u ostatních
spoluobčanů důvěry a vážnosti. Zákon nestanovil žádné kvalifikační předpoklady. Jednání před místními lidovými soudy
bylo, na rozdíl od současné praxe, zásadně ústní a veřejné a rozsudky se vyhlašovaly jménem republiky. Za provinění
mohla být odpovědná osoba, která v okamžiku spáchání přestupku dovršila 15. rok věku a dále měla zachovánu
rozumovou a ovládací schopnost. Proti rozsudku místního lidového soudu bylo možné podat odvolání, o kterém rozhodl
místně příslušný okresní soud. Působení místních lidových soudů bylo ukončeno ke dni 1. července 1970.18
5

ZÁVĚR
Na druhou stranu zákon č. 60/1961 Sb. platil až do roku 1990, kdy byl nahrazen zákonem České národní rady č.
200/1990 Sb., o přestupcích, který je a účinný až do současnosti. V současné době lze v souvislosti s přestupky dojít
k následujícím závěrům. Přestupky jsou jako jediný druh správního deliktu, jehož právní úprava je do jisté míry
kodifikována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Samotný zákon je rozdělen na obecnou část, část zvláštní, která
obsahuje skutkové podstaty jednotlivých přestupků, ustanovení procesní povahy a ustanovení společná, přechodná a
závěrečná. Systematika současného přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. přímo vychází z předchozího zákona č.
Ustanovení § 1 – 19 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
Ustanovení § 20 – 21 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
17 Ustanovení § 22 – 30 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
18 Ustanovení § 1 – 9, 14, 33 zákona č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech.
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60/1961. Podobné je v obou předpisech i vymezení přestupků. Jedná se o „zaviněné porušení právních povinností.“
Objektem (tj. zájmem, vztahem nebo hodnotou, proti kterému přestupek směřuje) porušení právních povinností podle
obou právních předpisů je výkon veřejné správy (v úpravě z roku 1961 se hovoří o „státní správě,“ protože samospráva
byla zlikvidována). Věcně příslušnými k projednávání přestupků byly místní a okresní národní výbory, v současné době se
jedná o orgány obce, policii ČR a jiné správní orgány (finanční, celní, ochrany přírody aj.). Podle obou právních úprav je
věcně příslušný orgán, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání tohoto přestupku. Stejné je podle obou zákonů i
postavení pachatele přestupku. Pachatelem přestupku může být pouze fyzická osoba, která v okamžiku jeho spáchání
dovršila věk 15 let a byla příčetná. Oba zákony pamatují i na vynětí osob požívajících diplomatickou či jinou uznanou
imunitu z působnosti zákona, stejně tak i osob, které podléhají zvláštní kázeňské pravomoci. Oba zákony také vyžadují ke
spáchání přestupku alespoň nevědomou nedbalost, pokud zákon nestanoví, že je třeba prokázat úmysl. Podle obou
zákonů je možné přestupky páchat jak konáním, tak i nekonáním. A konečně je stejně řešena i promlčecí doba, tj. 1 rok
od spáchání přestupku. Poněkud rozdílný je systém sankcí. Podle zákona č. 60/1961 Sb. bylo možné za přestupek uložit
napomenutí, veřejnou důtku a pokutu do 500 Kčs, v současné době se jedná o napomenutí, pokutu (i v řádech tisíců Kč),
zákaz činnosti, propadnutí věci. Smyslem zákazu činnosti je ochrana veřejnosti před pokračováním škodlivého chování
pachatele a co se týče propadnutí věci, jeho smyslem je odebrat pachateli majetkový prospěch z nezákonné činnosti nebo
věc, kterou ke spáchání přestupku užil, případně spácháním přestupku získal. Skutková podstata přestupku totiž může
spočívat ve velmi škodlivé činnosti, která vede k poměrně výrazným škodám nebo majetkovému prospěchu pachatele.
Dále je nutné uvést, že ustanovení přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. platí i pro přestupky upravené jinými právními
předpisy (speciálními), pokud tyto speciální právní předpisy neobsahují zvláštní úpravu (zejména sankcí). Pokud se týče
zásad řízení a dalších procesních ustanovení, která přestupkový zákon blíže nevymezuje, platí na přestupkové řízení
subsidiárně správní řád (§ 51 PřesZ). I podle zákona č. 61/1960 platily pro projednávání přestupků obecné předpisy o
správním řízení, s procesními výjimkami stanovenými přestupkovým zákonem a dalšími zvláštními právními předpisy.
Veliký rozdíl obou právních úprav je možné najít v existenci správního soudnictví. Správní soudy mohou přezkoumávat
pravomocná rozhodnutí správních orgánů o přestupcích nebo jiných správních deliktech. Správní soudy jsou při
projednávání těchto věcí nestranné k dané věci a účastníkům a nezávislé, což je základem pro spravedlivé rozhodnutí
dané věci. V období let 1948 – 1990 soudní přezkum rozhodnutí národních výborů o přestupcích a jiných správních
deliktech neexistoval. Národní výbory nesplňovaly záruku spravedlivého rozhodnutí dané věci, protože jak podle Ústavy 9.
května, tak podle Ústavy Československé socialistické republiky z roku 1960 byly hlavním úkolem národních výborů
posilování a ochrana lidově-demokratického zřízení.
Závěrem je nutné říct, že i v současné době jsou skutkové podstaty přestupků obsaženy, kromě zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, i v jiných právních předpisech (jedná se o cca 200 právních předpisů).
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VYBRANÉ PROBLÉMY MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Martin Dufala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zoberá miestnou štátnou správnou v organizačnom zmysle a autor sa usiluje poukázať na
vybrané problémy, ktoré sa v súčasnosti spájajú s existujúcou štruktúrou miestnej štátnej správy. Načrtáva niektoré otázky
aktuálnej právnej úpravy miestnej štátnej správy v Slovenskej republike, ktoré považuje za potrebné upraviť, aby miestna
štátna správa fungovala efektívnejšie.
Kľúčové slová: štátna správa, miestna štátna správa, výkon miestnej štátnej správy
Abstract: The article deals with the local state administration in the organizational sense, the author tries to demonstrate
selected problems, which are currently associated with the existing structure of local state administration. It outlines some
of the questions of the current legislation regarding local state administration in the Slovak Republic which is necessary to
modify in order to provide for efecting functioning of local state administration.
Key words: state administration, local state administration, execution of local state administration
1

ÚVOD
Verejná správa v podmienkach Slovenskej republiky prešla od roku 1989 viacerými zmenami a reformami a aj
napriek týmto zmenám nie je proces reformy verejnej správy považovaný za ukončený.1
Organizácia verejnej správy, a tým aj štátnej správy ako jednej z jej súčastí, je veľmi aktuálnou témou. Napriek
obnoveniu miestnej samosprávy na úrovni obcí a samosprávnych krajov a zavedeniu duálneho modelu verejnej správy, v
budovaní systému verejnej správy, ktorá je založená na princípoch efektívnosti, hospodárnosti, znižovania byrokracie,
informatizácie, je stále potrebné pokračovať. Na tom sa zhodujú odborníci z teórie venujúci sa danej oblasti, ako aj
organizácie zaoberajúce sa reformou verejnej správy, akými sú napr. M.E.S.A 10, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a
pod.
Veľmi dôležitú úlohu v tomto procese majú aj jednotlivé zložky výkonnej moci, najmä vláda Slovenskej republiky.
Vytvorenie druhej úrovne samosprávy zriadením vyšších územných celkov alebo samosprávnych krajov a ďalšie reformy
týkajúce sa decentralizácie verejnej správy sú výsledkom práce splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
decentralizáciu verejnej správy. Snaha o budovanie modernej verejnej správy podľa vyššie spomenutých princípov je
viditeľná aj v ostatnom programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. „Vláda Slovenskej republiky bude presadzovať
zracionalizovanie postupov a odbyrokratizovanie práce s informáciami v činnosti orgánov verejnej správy. Vynaloží
potrebné úsilie na to, aby sa od občana nevyžadovali informácie v prípadoch, keď ich úrad má k dispozícii alebo keď
môže tieto informácie získať iným spôsobom....Vláda Slovenskej republiky prehodnotí výsledky decentralizácie
kompetencií na všetkých úrovniach verejnej správy. Prehodnotí uplatňovanie kompetencií na úrovni územnej samosprávy
so zámerom nastavenia jasných pravidiel spolupôsobenia regionálnej a miestnej samosprávy. Vláda Slovenskej republiky
uskutoční komunálnu reformu, ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej spolupráci, spájaniu administratívnych kapacít a k
spájaniu obcí. Podporí budovanie spoločných obecných úradovní, ktoré by mali vytvoriť lepšie podmienky na kontakt
občana s úradmi, zracionalizovať a skvalitniť činnosť orgánov miestnej samosprávy. Vláda Slovenskej republiky sa zasadí
o posilnenie nezávislosti kontroly územnej samosprávy. V rámci ekonomizácie verejnej správy vláda Slovenskej republiky
posúdi možnosti ďalšej finančnej decentralizácie.“2
Právna úprava verejnej správy je v súčasnosti upravená vo viacerých právnych predpisoch.
Organizácia ústrednej štátnej správy je upravená v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Okrem ústredných orgánov štátnej správy je tu
upravená aj činnosť vlády Slovenskej republiky ako vrcholného orgánu verejnej moci a postavenie poradných orgánov
vlády Slovenskej republiky. Po nedávnych zmenách, kedy s účinnosťou od 1. júla 2010 boli zrušené dve ministerstvá, ich
pôsobnosť prešla na ostatné ministerstvá a zmenili sa aj názvy a pôsobnosť viacerých ministerstiev, nová vláda
Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra opätovne zriadila jedno zo zrušených ministerstiev (Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky). Výsledkom uvedených zmien je, že v súčasnosti sa počet ministerstiev ustálil
na počte 13. Okrem nich zákon ešte upravuje postavenie a pôsobnosť 10 ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

1 Bližšie pozri napr. NIŽŇANSKÝ, V: Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995-2005. Bratislava: Úrad vlády
Slovenskej republiky, 2005.
2 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010-2014, s. 47.
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Štátnu správu vykonávajú aj orgány s celoštátnou pôsobnosťou. „Tieto orgány nepatria do ústrednej štátnej
správy ani do miestnej štátnej správy. Možno ich členiť na:
− regulačné a dozorové orgány,
− dekoncentrované orgány štátnej správy,
- inšpekčné orgány.“3
Medzi regulačné a dozorové orgány patria napr. Poštový regulačný úrad, Telekomunikačný úrad, Úrad na ochranu
osobných údajov. Sú orgánmi štátnej správy, avšak ich postavenie je špecifické v tom, že sa nie sú začlenené do žiadnej
riadiacej štruktúry v systéme orgánov štátnej správy, a teda tieto orgány nemajú nadriadený orgán. Dekoncentrované
orgány štátnej správy sú oproti tomu podriadené príslušnému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu štátnej správy
a zaraďujeme tu napr. Colné riaditeľstvo, Letecký úrad, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Inšpekčné orgány sú
väčšinou podriadené ústrednému orgánu štátnej správy a ich špecifické postavenie je dané špecifickým charakterom ich
činnosti, v ktorej prevažuje výkon správneho dozoru a iných kontrolných aktivít. Medzi inšpekčné orgány patria napr.
Štátna školská inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Komplikovanejšia situácia je v oblasti miestnej štátnej správy, najmä čo sa týka prehľadnosti právnej úpravy
postavenia orgánov miestnej štátnej správy. Zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení
zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. boli zrušené krajské úrady. Pôsobnosť krajských úradov
prešla na obvodné úrady a ministerstvá podľa osobitných zákonov. Obvodné úrady v sídle kraja získali rozšírenú
pôsobnosť. Sídla a územné obvody obvodných úradov sú uvedené v prílohe zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky si
môžu zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko obvodného úradu a určiť jeho územný obvod. Pokiaľ
ide výkon štátnej správy, obvodné úrady vykonávajú miestnu štátnu správu na vymedzených úsekoch4 a pôsobnosť
obvodných úradov na týchto úsekoch je ustanovená v osobitných zákonoch.
Ďalej miestnu štátnu správu vykonáva celý rad špecializovaných orgánov miestnej štátnej správy, ktorých
postavenie, pôsobnosť, sídla a obvody sú upravené v značnom počte osobitných zákonov.
Práve na úseku špecializovanej miestnej štátnej správy sa vytvára priestor na analýzu súčasného stavu a právnej
úpravy, na poukázanie možných nedostatkov a nevýhod takéhoto modelu miestnej štátnej správy a na navrhovanie
zlepšení fungovania a riešení problémov.
2

VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Zmena spoločenského systému v roku 1989 odštartovala reformy v mnohých oblastiach života celej spoločnosti.
Tieto zmeny sa nevyhli ani verejnej správe. Pred rokom 1989 verejnú správu vykonával výlučne štát a jeho orgány, pričom
išlo o centralizovaný výkon funkcií štátu. Preto často dochádzalo aj zamieňaniu alebo stotožňovaniu pojmov verejná
správa a štátna správa.
Prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení však došlo k obnoveniu miestnej samosprávy na úrovni obcí
a zavedeniu duálneho modelu verejnej správy. Obyvatelia miest a obcí začali voliť vlastné samosprávne orgány, obecné
a mestské zastupiteľstvá, starostov obcí a primátorov miest. Obciam bola priznaná aj určitá normotvorná právomoc
prejavujúca sa možnosťou vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Obce aj naďalej vykonávali niektoré funkcie štátnej
správy, avšak len tie, na ktoré boli priamo splnomocnené zákonom. Došlo teda k rozdeleniu pôsobnosti medzi obce
a mestá ako orgány miestnej samosprávy na jednej strane a ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej
správy na strane druhej.
Ďalšia zmena nastala v roku 2001. Prijatím zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) bola vytvorená druhá úroveň samosprávy. Zároveň prebiehal aj proces decentralizácie,
v ktorom prešli na orgány samosprávy vyšších územných celkov pôsobnosti, ktoré už nemal vykonávať štát a zároveň
presahovali miestnu pôsobnosť obce, mali nadobecný charakter. Najvhodnejší sa javil variant vytvorenia vyšších
územných celkov, na ktoré prešli vyššie spomínané kompetencie.
Týmito zmenami bol vytvorený systém verejnej správy ako správy verejných záležitostí, ktorá pozostáva z dvoch
základných zložiek, a to zo štátnej správy a samosprávy.
Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 došlo k recepcii právnych noriem do slovenského právneho poriadku,
čiže ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostali v Slovenskej republike v platnosti, ak
neodporovali Ústave Slovenskej republiky.5 To znamená, že vznik štátu so sebou nepriniesol nové usporiadanie
a štruktúru štátnej správy, ale do veľkej miery ostala v platnosti pôvodná úprava.
Organizácia miestnej štátnej správy bola upravená v zákone Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o
organizácii miestnej štátnej správy. Miestnu štátnu správu vykonávali okresné úrady a obvodné úrady. Okresné a obvodné
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s. 103.
§ 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5 Čl. 152 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
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úrady vykonávali štátnu správu v územných obvodoch. Územným obvodom okresného úradu bol okres a územný obvod
obvodného úradu tvorili obce, ktoré určil okresný úrad po prerokovaní s dotknutými obcami. Sídla okresných a obvodných
úradov ustanovila vláda nariadením vlády Slovenskej republiky č. 548/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú sídla okresných a
obvodných úradov.
Miestnu štátnu správu však vykonávali aj iné subjekty ako miestne orgány štátnej správy. Tieto subjekty sú
označované aj ako nepriami vykonávatelia štátnej správy a sú to iné právne subjekty než štát.6 V období vzniku
Slovenskej republiky to boli najmä obce. Možnosť preniesť výkon miestnej štátnej správy v určených oblastiach bola
zakotvená priamo v č. 71 Ústavy Slovenskej republiky.7 Pôsobnosť okresných úradov, obvodných úradov a obcí (ako
subjektov, na ktoré bol prenesený výkon štátnej správy) bola upravená nasledovne:
a) pôsobnosť okresných úradov bola vymedzená v zákone taxatívne a zväčša išlo o pôsobnosť, ktorá prešla na
okresné úrady zo zrušených krajských národných výborov, okresných národných výborov a mestských alebo
miestnych národných výborov
b) pôsobnosť obvodných úradov bola vymedzená negatívne – vykonávali štátnu správu na jednotlivých úsekoch,
ktorú podľa osobitných predpisov vykonávali národné výbory všetkých stupňov, ak ju zákon nezveril inému
orgánu štátnej správy alebo obci,
c) na obce prešli pôsobnosti, ktoré patrili podľa osobitných predpisov miestnym a mestským národným výborom, ak
ich osobitný zákon nezveril orgánom štátu a rovnako na obce prešli aj taxatívne vymedzené pôsobnosti, ktoré
patrili podľa osobitných predpisov okresným a krajským národným výborom.
Okresné úrady a obvodné úrady boli označované orgány miestnej štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou.
Okrem nich boli osobitnými predpismi zriadené aj špecializované miestne orgány štátnej správy, ktorými boli okresné
úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, oblastné lesné úrady a lesné úrady, okresné
veterinárne správy, pozemkové úrady, školské správy, katastrálne úrady, okresné správy Zboru požiarnej ochrany a
obvodné správy Zboru požiarnej ochrany.
Takýto systém orgánov miestnej štátnej správy platil do roku 1996, kedy vstúpil do platnosti zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okresné úrady, obvodné úrady a špecializované miestne orgány štátnej správy boli zrušené a na výkon miestnej štátnej
správy sa zriadili krajské úrady a okresné úrady. Iným orgánom štátnej správy, obciam alebo iným právnickým osobám
mohol výkon miestnej štátnej správy zveriť len osobitný zákon. Územným obvodom krajského úradu bol kraj a územným
obvodom okresného úradu bol okres, ktoré boli novými správnymi celkami v Slovenskej republike, ustanovené zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
Pôsobnosť krajských úradov a okresných úradov bola ustanovená v spomínanom zákone Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z. a takisto v osobitných predpisoch. Pôsobnosť okresného úradu vyjadrovala generálna
klauzula, podľa ktorej okresný úrad vykonával štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ak jej výkon zákon nezveril
krajskému úradu, inému orgánu štátnej správy, obci alebo inej právnickej osobe. Výkon štátnej správy zrušených
špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy bol zverený krajským úradom a okresným úradom.
Okresné úrady, ktorých bolo 79, boli od 1. januára 2004 zrušené zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Miestnymi orgánmi štátnej správy sa stali krajské úrady
a obvodné úrady. Štátnu správu však vykonávali len na zákonom určených úsekoch:
na úseku všeobecnej vnútornej správy,
na úseku živnostenského podnikania,
vo veciach civilnej ochrany,
v oblasti riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Územným obvodom krajského úradu bol naďalej kraj. Keďže podľa právnej úpravy bolo zriadených 50 obvodných
úradov, ich územný obvod nezodpovedal územným obvodom okresov, ale sídla a územné obvody obvodných úradov boli
uvedené v prílohe zákona. Pôsobnosť krajských úradov a obvodných úradov na úsekoch štátnej správy bola ustanovená v
osobitných predpisoch. Keďže uvedené miestne orgány štátnej správy vykonávali štátnu správu len vo vymedzených
úsekoch, „zároveň sa konštituovali viaceré špecializované miestne orgány štátnej správy, ktoré boli v podriadenosti
príslušného ústredného orgánu štátnej správy“8, a ktorých postavenie a pôsobnosť boli upravené v osobitných predpisoch.
Od tejto zmeny právnej úpravy „sa teda miestna štátna správa z hľadiska jej organizácie nečlení na správu so všeobecnou
pôsobnosťou (integrovanú správu) a na správu so špecializovanou pôsobnosťou, pretože všetky miestne orgány štátnej
správy sa kreujú ako špecializované orgány“9.
Možno teda skonštatovať, že za relatívne krátke časové obdobie fungovalo viacero systémov a usporiadania orgánov
štátnej správy na ústrednej úrovni a miestnych orgánov štátnej správy.
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s. 110.
Na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy
uhrádza štát.
8 ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo. Všeobecná časť. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského,
2006, s. 54.
9 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s. 106.
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VÝKON MIESTNEJ ŠTÉTNEJ SPRÁVY
Proces decentralizácie verejnej správy v Slovenskej republike začal obnovením samosprávy v roku 1990. Ďalším
krokom v tomto procese bolo zriadenie vyšších územných celkov – samosprávnych krajov. S procesom decentralizácie,
ktorý „znamená vyčleňovanie správnych činností a ich osamostatňovanie od štátu“10súvisel aj proces dekoncentrácie,
najmä vertikálnej dekoncentrácie, ktorá predstavuje presun pôsobnosti a právomoci na nižšiu úroveň so zachovaním
princípu nadriadenosti a podriadenosti.
V Slovenskej republike bol zvolený model, podľa ktorého miestnu štátnu správu vykonávajú miestne orgány
štátnej správy alebo orgány obcí a vyšších územných celkov, ktoré túto činnosť môžu vykonávať na základe
delegovaných kompetencií a to na základe splnomocnenia v Ústave Slovenskej republiky 11. Takýto výkon verejnej správy
je v súlade s čl. 4 ods. 3 Európskej charty miestnej samosprávy12, podľa ktorého „vo všeobecnosti správu verejných vecí
vykonávajú prednostne tie orgány, ktoré sú k občanovi najbližšie. Priznanie kompetencie inému orgánu by malo
zohľadňovať rozsah a charakter úlohy i požiadavky efektívnosti a hospodárnosti.“ Vyvstáva však otázka, podľa akých
kritérií má byť rozdelený výkon miestnej štátnej správy medzi orgány územnej samosprávy a miestne orgány štátnej
správy.
Jedno z možných riešení tejto problematiky bolo navrhnuté aj v Koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej
správy z roku 200013. Tento koncepčný materiál rozdeľuje kompetencie do troch kategórií:
a) kompetencie štátnej správy - výlučné kompetencie, t.j. také, ktoré nemôže garantovať ( to neznamená vykonávať)
žiaden iný subjekt ako štát, nakoľko sú vykonávané v záujme a v mene štátu a jeho obyvateľov, napr. obrana
štátu, zahraničná politika, zákonodarstvo, daňová a mzdová politika, spravodlivosť a súdnictvo, kataster
nehnuteľností, štátne evidencie, vydávanie štátnych dokladov. Napriek výlučnosti je však možné
zabezpečovanie niektorých činností preniesť aj na iný subjekt verejnej správy pri dodržiavaní pravidiel a
podmienok štátnej správy.
b) kompetencie územnej samosprávy – tie, ktoré predstavujú zabezpečovanie širokej škály služieb občanom
v oblasti zásobovania, školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, územného plánovania, regionálneho
plánovania, podpory podnikania, správy a využívania vlastného majetku, pričom ich povinnosťou je uplatňovať
iniciatívu vo všetkých veciach, ktoré nie sú z ich kompetencie vyňaté zákonom.
V rámci týchto kompetencií je pravidlom, že zodpovednosť územnej samosprávy je v oblasti riadenia, kontroly
vecnosti, v personálnych otázkach a aj financovania.
c) delené kompetencie - uplatňujú u tých verejných služieb (úloh), kde na ich výkone participuje štát aj územná
samospráva. Tieto tvoria najproblémovejšiu kategóriu z hľadiska deľby kompetencií medzi štát a samosprávu.
Rozdiely medzi štátmi majú dôvod v momentálnom usporiadaní verejnej správy a v tradícii tej, ktorej krajiny,
resp. regiónu, mesta. Miera pôsobenia jednej zo zložiek verejnej správy sa často v priebehu rokov mení (z
politických, resp. ekonomických dôvodov). Spôsob participácie štátu a územnej samosprávy na tzv. delených
kompetenciách veľmi úzko súvisí s celkovým modelom usporiadania verejnej správy a s celkovým vývojom v
rámci verejného sektora.
Kritériá pre deľbu kompetencií medzi štátnou správou a samosprávou sú nasledovné:
výlučnosť nositeľa - proces decentralizácie nesleduje obmedzenie významu štátu v správe vecí
verejných, ale vytvára priestor pre efektívny výkon tých jeho kompetencií, ktoré žiaden iný subjekt
nemôže zabezpečiť a oslobodzuje ho od vecí, ktoré efektívnejšie a kvalitnejšie zabezpečujú iné zložky
verejnej správy,
garancia ústavných práv - ústava garantuje základné občianske práva, ktoré nie je možné
decentralizáciou narušiť,
subsidiarita - pokiaľ nie sú objektívne dôvody konať inak, kompetencia sa prideľuje subjektu, ktorý je
najbližšie k občanovi (miestna samospráva - samospráva vyššieho územného celku - štátna správa),
prospešnosť pre občanov - kompetencia sa pridelí inštitúcii, ktorá je garantom jej operatívneho, kvalitného
a dostupného výkonu pre občana,
efektívnosť financovania - deľba kompetencií predpokladá vytvorenie správnych proporcií vo verejných
rozpočtoch (štát, samosprávne celky), vyššiu transparentnosť využitia a vytvorenia predpokladov pre
kumulovanie vlastných zdrojov v územiach (obec, vyšší územný celok),
európsky štandard - v záujme vytvorenia štandardného európskeho modelu verejnej správy sa prihliada
na často frekventované spôsoby deľby kompetencií medzi štát a samosprávne inštitúcie uplatňované v
krajinách EÚ,

Tamtiež, s. 88.
Čl. 71 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
12 Európskej charty miestnej samosprávy platí pre Slovenskú republiku od 1. júna 2000 a v Zbierke zákonov bola publikovaná
Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 336/2000 Z. z.
13 Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 230 zo dňa 11.
apríla 2000.
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priestorová určenosť - kompetencia sa prideľuje subjektu v súlade s geografickým ohraničením územia jej
spotreby,
zníženie nákladov na výkon verejnej správy - zníženie administratívy, zvýšenie odbornosti, horizontálna a
vertikálna kumulácia príbuzných činností,
funkčná štruktúra inštitúcií územnej samosprávy - prerozdelenie kompetencií závisí od vytvorenia
finančných, organizačných, personálnych a iných predpokladov pre zvýšenie kompetentnosti
samosprávnych orgánov.
Z uvedených informácií možno usudzovať, že pri určení jasných kritérií rozdelenia kompetencií medzi orgány
miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy, ktoré budú vykonávať prenesený výkon štátnej správy, a za
dodržania požiadaviek na výkon verejnej správy podľa Európskej charty miestnej samosprávy, bude rozdelenie týchto
kompetencií napomáhať efektívnemu a hospodárnemu fungovaniu verejnej správy, a teda aj miestnej štátnej správy, a čo
je to najhlavnejšie, bude to prospešné aj pre samotných občanov.
-

4

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Organizačná štruktúra miestnej štátnej správy je, podľa môjho názoru, v súčasnosti jednou zo základných
prekážok riadneho a efektívneho fungovania miestnej štátnej správy. Na rozdiel od ústredných orgánov štátnej správy,
ktorých počet a aspoň základné vymedzenie kompetencií sú v jednom právnom predpise, organizácia miestnej štátnej
správy sa mi javí ako nekoncepčná, čoho následkom je neprehľadnosť v štruktúre a kompetenciách.
Základom pre vytváranie organizácie miestnej štátnej správy je článok 122 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý
stanovuje, že „ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom“. Jediným
zákonodarným orgánom v Slovenskej republike je Národná rada Slovenskej republiky, ktorá v legislatívnom procese
schvaľuje zákony predkladané orgánmi disponujúcimi zákonodarnou iniciatívou. Zo zložiek výkonnej moci touto iniciatívou
disponuje vláda Slovenskej republiky. Problémom však je, že zákony, ktorými sa zriaďujú miestne orgány štátnej správy,
predkladajú vláde ministerstvá, do pôsobnosti ktorých patria jednotlivé správy, a vláda by tieto práce a vznik sústavy
orgánov miestnej štátnej správy mala koordinovať a kontrolovať. Taktiež neexistuje žiadny „návod“, podľa ktorého by
ministerstvá postupovali v prípade zriaďovanie jednotlivých orgánov a vymedzovanie ich územnej pôsobnosti.
Výsledkom takéhoto konania je existencia nejednotnej štruktúry a usporiadania jednotlivých špecializovaných
orgánov miestnej štátnej správy, kedy orgány s rôznymi kompetenciami majú rôznu územnú pôsobnosť, obvody nie sú pre
všetky orgány rovnaké a nekorešpondujú s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky, tak ako je to dané
zákonom zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Príkladmo poukazujem na
nasledujúce skutočnosti: obvody pre obvodné úrady sú určené v prílohe čísla 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a je ich 50, pričom podľa ustanovenia § 3 ods.
2 platí, že ak zákon ustanovuje pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja, je územným obvodom na výkon tejto
pôsobnosti kraj; to sa nevzťahuje na Obvodný úrad Košice okolie. Ba čo viac, zákon umožňuje, že obvodný úrad so
súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko obvodného úradu a určiť jeho
územný obvod. Samotný zákon teda vytvára predpoklady pre neprehľadnosť usporiadania obvodných úradov. Na druhej
strane, osobitné zákony, ktorými sa zriaďujú špecializované orgány miestnej štátnej správy často krát vytvárajú vlastné
obvody, s inou územnou pôsobnosťou akú majú všeobecné obvodné úrady, čo organizačnú štruktúru ešte viac
komplikuje. Napríklad je to zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa ktorého
orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
c) krajské veterinárne a potravinové správy,
d) regionálne veterinárne a potravinové správy.
Prvostupňové orgány miestnej štátnej správy sú teda regionálne veterinárne a potravinové správy, ktoré vykonávajú
miestnu štátnu správu v okresoch v územných obvodoch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 vyššie uvedeného zákona a je
ich 40.
Iným príkladom je oblasť štátnej banskej správy, kde podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o
štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov orgánmi štátnej banskej správy sú:
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,
b) Hlavný banský úrad s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky,
c) obvodné banské úrady, ktorých je len päť a ich obvody pôsobnosti ustanovuje vyhláška č. 333/1996 Z. z., ktorou
sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
Takýchto a podobných príkladov je v organizačnej štruktúre miestnej štátnej správy v Slovenskej republike
omnoho viac, z čoho sa dá usudzovať že sústava orgánov miestnej štátnej správy je usporiadaná a budovaná
nesystematicky a nekoordinovane. Je mi jasné, že nie je možné vytvoriť úplne rovnakú organizačnú štruktúru
špecializovaných orgánov miestnej štátnej správy vo všetkých oblastiach a úsekoch verejnej správy, pretože v každej
oblasti sú iné potreby, právomoci a kompetencie, ale ako veľký nedostatok vnímam chýbajúci koncept jednotného
budovania organizačnej štruktúry miestnej štátnej správy.
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ZÁVER
Pri budovaní organizačnej štruktúry miestnej štátnej správy by sa malo vychádzať hlavne z potrieb občanov.
Keďže v Slovenskej republike je zavedený duálny model verejnej správy, stotožňujem sa s názorom, podľa ktorého by
verejnú správu na miestnej úrovni mal vykonávať ten, kto je občanovi najbližšie (čiže orgány územnej samosprávy), a len
v prípade neefektívnosti takéhoto výkonu správy alebo z dôvodu nemožnosti vykonávať špecializovanú agendu, by
verejnú správu na miestnej úrovni vykonávali orgány štátnej správy. Do úvahy je potrebné brať aj územné a správne
usporiadanie Slovenskej republiky, aby občan pri kontakte s orgánmi verejnej správy mal jasnú predstavu o tom, na ktorý
orgán sa má v prípade potreby obrátiť. Ak by súčasný model územného a správneho usporiadania nebol vyhovujúci pre
potreby budovania miestnej štátnej správy, je potrebné ho zmeniť. Za dôležité považujem ďalej aj to, aby určovanie
organizačnej štruktúry miestnej štátnej správy bolo riadené a koordinované na centrálnej úrovni, a to napríklad vládou
Slovenskej republike, prípadne tak, ako to bolo v minulosti prostredníctvom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky.
Toto sú len niektoré z kritérií, ktoré je potrebné podľa môjho názoru brať do úvahy, ak chceme, aby verejná správa na
miestnej úrovni fungovala efektívne a hospodárne a hlavne aby tu bola pre občana.
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EURÓPSKE SPRÁVNE PRÁVO – JEHO ŠIRŠÍ PRÁVNY KONTEXT
Bernard Pekár
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt : V rámci úsilia o určenie základných trendov vývoja Európskeho správneho práva, je potrebné zohľadniť viacero
relevantných aspektov a skutočností. Širším kontextom pritom možno chápať okrem iného globalizáciu, ako determinánt
vývoja Európskeho práva vo všeobecnosti, tiež samotnej verejnej správy na úrovni EÚ, ale aj úrovniach vnútroštátnych.
Budúci možný vývoj možno odvodiť od základných aspektov a vývojových trendov, viažucich sa k integračnému procesu
ako celku, taktiež aj na jeho jednotlivé subsystémy.
Kľúčová slová : EÚ, Európske správne právo, integračný proces, globalizácia, verejná správa, verejné právo, Rada
Európy.
Abstract : An effort to determine the basic trends in European administrative law, it is necessary to take into account
several relevant aspects and facts. While the broader context can be seen, inter alia, globalization, as a deterministic
evolution of the European law in general also the public administration at EU level as well as national levels. Possible
future developments can be derived from fundamental aspects and developments inegračnému attaching to the process
as a whole, and also for its various subsystems.
Key words : EU, European administrative law, process integration, globalization, public administration, public law, Council
of Europe.
1

ÚVOD
V rámci dokrinálnych diskusií existuje viacero názorov, ktoré na jednej strane profilujú Európske správne právo
/ďalej len ESP/ , ako samostatné odvetvie Európskeho práva /ďalej len EP/, v tom širšom zmysle slova na strane druhej
o jeho samostatnom postavení, minimálne polemizujú.
V intenciách úvah z pravej z uvedených názorových skupín, možno bezpochyby konštatovať interdisciplinárnosť
tohto odvetvia práva. Vo vzťahu k rozmerom ponímania ESP je dôležité uvažovať o jednotlivých sférach – úrovniach jeho
vývoja a existencie /nadnárodná, národná, regionálna/ a ich vzájomnej interferenciii.
V intenciách Európskeho prvej je potrebné zamýšľať sa nad globálnymi aspektmi je smerovania. V tejto súvislosti
možno poukázať na globálne zmeny v zmysle vlády determinované privatizáciou, dereguláciou, politickými inováciami.
Konzekvenciou je limitovanie intervenčných zásahov vlády, celkovo pozitívneho štátu, osobitne jeho daňových
a výdavkových regulatívov. Stále viac a častejšie smerujú k vylúčeniu štátu z tradičných sfér riadenia.
2

EURÓPSKE SPRÁVNE PRÁVO, POJEM, VÝZNAM
Verejná správa je jedným z ústredných pojmov správneho práva. Pokiaľ sa začína hovoriť o globálnom vládnutí
a spravovaní, nemožno abstrahovať ani do správno-právnej..
Európska únia je nepochybne aj správno-právnym spoločenstvom. V širších intenciách možno hovoriť
a spoločnom európskom správnom práve. Toto je kompementárnym systémom tak pre správno-právny systém
predstavovaný EÚ, taktiež ale ja pre spoločný správny priestor, kreovaný v rámci vzájomnej medzištátnej spolupráce
krajín Európy v správnych otázkach.
Možno hovoriť o dvoch základných ohniskách vývoja tohto práva. Prvým bol jeho vývoj v rámci fóra rady Európy
/RE/, druhým v Európskych spoločenstvách /ES/, dnes EÚ.
Ako rozhodujúce pre vývoj ESP v rámci RE možno považovať mechanizmy ochrany ľudských práv, tiež
budovania základov miestnej demokracie.
3

RADA EURÓPY
Rada Európy /ER/ bola ako subjekt medzinárodného práva verejného, založená v Londýne dňa 5.mája 1949,
podpísaním multilaterálnej medzinárodnej zmluvy, nazvanej Štatút Rady Európy /ŠRE/.
ŠRE z 5.mája 1949 zriadil dva politické orgány :
- Výbor ministrov
- Parlamentné zhromaždenie
V zásade majú oba orgány spoločnú a zdieľanú zodpovednosť za dosahovanie cieľov RE a ich vzájomná
súčinnosť je z tohto dôvodu nevyhnutná. Obom orgánom pomáha
Sekretariát RE. Zodpovednosť za realizáciu strategických cieľov, čerpanie rozpočtových prostriedkov a dohliadanie na
každodenný chod organizácie a sekretariátu, je zverená Generálnemu tajomníkovi, ktorý stojí na jeho čele.
Bez toho, aby došlo k formálnej zmene ŠRE, boli vytvorené ďalšie inštitúcie, resp. orgány v rámci RE, ktoré svoj
právny základ opierajú o konkrétny dohovor, uzatvorený medzi jej členskými štátmi alebo rozhodnutie Výboru ministrov.
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Európsky súd pre ľudské práva /ESĽP/ bol zriadený na základe Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd z roku 1950, pričom hlavnou náplňou jeho činnosti je rozhodovanie o porušení individuálnych práv sťažovateľov –
fyzických alebo právnických osôb, vyplývajúcich z Dohovoru a jeho dodatkových protokolov. Jednou z podmienok
členstva v RE je práve podpísanie a následná ratifikácia Dohovoru a dodatkových protokolov, čo vo svojom dôsledku
stavia ESľP do pozície jednej z najdôležitejších inštitúcií RE.
Kongres miestnych a regionálnych samospráv RE /Kongres/ bol založený rozhodnutím Výboru ministrov č.
3/1994, má poradný charakter a je zložený z volených predstaviteľov samosprávnych orgánov členských štátov. Jednou
z jeho prioritných úloh je podporovať demokraciu na miestnej a regionálnej úrovni a posilniť cezhraničnú
a medziregionálnu spoluprácu v Európe.
Úrad Komisára RE pre ľudské práva /Komisár/ bol založený v roku 1999 rezolúciou Výboru ministrov č. 50/1999.
Komisár plní podpornú a preventívnu úlohu, pričom jeho úrad nemá reálne právomoci, ale poskytuje predovšetkým rady
a informácie o ochrane ľudských práv a o prevencii ich porušovania. Úrad Komisára spadá pod Sekretariát RE. Pôsobí
nezávisle a nestranne, pričom rezolúcia č. 50/1990, ho zaviazala rešpektovať právomoci iných orgánov vytvorených
v rámci RE za podobným účelom a nepodávať individuálne žaloby.
V počiatkoch existencie RE medzivládne opatrenia prijímané jej orgánmi mali len limitujúce priame dôsledky pre
členské štáty. Neexistoval žiadny monitoring plnenia povinností a dodržiavania záväzkov jej členskými štátmi a neboli
prijímané ani žiadne sankcie.
Od 60-tich rokov prešla inštitucionálna štruktúra RE na všetkých úrovniach viacerými zmenami.
Výbor ministrov už neraz vykonával právomoci, ktoré sú priamo či nepriamo účinné na území členských štátov,
najmä v súvislosti s rezolúciami a rozhodnutiami, prijímanými Výborom ministrov v pôsobnosti jeho dozorných funkcií.
Ďalej boli posilnené niektoré funkcie Parlamentného zhromaždenia, napr. konzultácie v Výborom ministrov,
prístupu nových členských štátov, sankcií a tiež v oblasti vonkajších vzťahov RE. Parlamentné zhromaždenie získalo
najmä oprávnenie voliť svojho Generálneho sekretára, sudcov, ESĽP a Komisára pre ľudské práva RE. Výbor ministrov
priznal zhromaždeniu prijímať svoju agendu a bol tiež dosiahnutý pokrok v oblasti jeho reprezentatívneho charakteru.
Parlamentné zhromaždenie v súvislosti s autonómnym právom na ustanovenie vlastnej vnútornej organizačnej
štruktúry, prijalo súbor dôležitých opatrení, ktoré pozmenili jeho fungovanie, vrátane napr. možnosti sledovania volieb
v jednotlivých členských štátoch RE.
ESĽP je medzinárodná súdna inštitúcia s regionálnou pôsobnosťou. Dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd z roku 1950, ktorý má charakter medzinárodnej zmluvy, obsahuje len skromný počet ustanovení,
ktoré sa týkajú samotného postavenia súdu a jeho vnútornej organizácie. V tomto smere je najdôležitejšie ustanovenie
v čl. 26 písm. d/ Dohovoru, ktoré zmocňuje plénum súdu k schváleniu Rokovacieho poriadku ESĽP. Dohovor nepriznáva
explicitne ESĽP právnu subjektivitu pričom v niektorých čiastkových avšak záväzných otázkach, odkazuje na iné orgány
RE.
Je otázkou či súčasná právomoc GT menovať úradníkov kancelárie súdu po uskutočnení príslušného
procedurálneho postupu, nie aj v súčasnej dobe zásahom do nezávislosti súdu, nakoľko GT RE je osoba, stojaca mimo
štruktúry vnútornej organizácie súdu a podľa niektorých názorov tak hrozí potenciálna možnosť ovplyvňovania
rozhodovanej činnosti ESĽP prostredníctvom cielene mierenej personálnej politiky.
Samotná voľba sudcov ESĽP, je už naopak v Dohovore upravená spôsobom, ktorý vyvoláva oveľa menej
pochybností o spôsobe obsadzovania sudcovského úradu a vôbec právnom postavení sudcu.
Neriešenou otázkou však ostáva sociálne zabezpečenie sudcov ESĽP po uplynutí funkčného obdobia, napr. vo
vzťahu k právam vyplývajúcim zo systému dôchodkového zabezpečenia v rámci jednotlivých členských štátov.
4

EURÓPSKA ÚNIA
Druhým ohniskom vývoja ESP je jeho vývoj v rámci ES, resp. EÚ. V porovnaní s vnútroštátnymi právnymi
systémami, právny systém a mechanizmus vládnutia a správy v Únii postráda tak kultúrny ako aj ústavný kontext.
Inštitucionálny systém spolupráce v rámci Európy vykazoval vždy nedokonalosť a pripomínal stav „konštantného prúdu“
pôsobiaceho popri neustálych medzivládnych konferenciách.
Európska únia odvodená od Európskych spoločenstiev založených v roku 1951 a 1957 sa však postupne
metamorfovala od medzinárodnej organizácie klasického typu k nadnárodnej štruktúre vykazujúcej rysy štátnosti (máme
však na pamäti že Únia nie je suverénna a funguje na báze prenesených právomocí). Únia však napriek tomu má viaceré
atribúty štátu, pričom medzi najvýznamnejšie patrí výkon verejnej správy nad viacerými kľúčovými hospodárskymi
a spoločenskými oblasťami jej členských štátov.
Aj napriek tomu, že k vzniku reprezentatívnej demokracie klasického typu tu nedošlo „zdola“ evolučným vývojom
tak ako v tradičných právnych kultúrach, právny poriadok Európskej únie značne expandoval tak do administratívnych
vzťahov, ako aj do regulácie súkromnej sféry. Prenikavá „ideológia trhu“, ktorá je podstatou štyroch slobôd (tovaru, osôb,
služieb a kapitálu), naviac rýchlo nadobudla ústavný status (zakladný princíp na ktorom je EÚ budovaná). Teória
integrácie ako genetický kód je naviac prenesená aj do justičného rámca a a neustále poháňaným luxemburským súdom.
Od dvoch vôbec prvých a hneď základných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (26/62 Van Gend en Loos a 6/64
Costa) sa etablovali princípy priamej uplatniteľnosti a prednosti práva EÚ, ktoré uložili vnútroštátnym súdnym i správnym
orgánom aplikovať právo Únie rovnako ako národné právo.
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Tu sa tiež vynára otázka, odkiaľ tieto princípy pochádzajú. Súdny dvor Európskej únie nachádza inšpiráciu predovšetkým
v právnych poriadkoch členských štátov a najmä v tzv. „zásadách spoločných pre členské štáty“.
Inak povedané, právny poriadok Únie funguje s „vypožičanými“ princípmi, ktoré boli interpretované vo svetle
niekedy celkom odlišnej mentality a súboru významov. Vytvárané sú aj nové a originálne princípy, napr. princíp lojálnej
spolupráce všetkých orgánov verejnej správy členských štátov, od 1.12. 2009 už expressis verbis zakotvený v čl. 4 ods. 3
Zmluvy o EÚ.
V praxi priame vzťahy medzi inštitúciami Únie a jej občanmi sú typicky limitované. Európska únia pôsobí
prostredníctvom inštitúcií na členské štáty, kým ich kompetencia ostáva obmedzená a sústredí sa okolo vnútorného trhu.
Dôsledky sú nasledovné: 1) jednotlivec, ktorý sa domáha ochrany základných práv je zväčša korporátna nadnárodná
spoločnosť a 2) táto spoločnosť sa domáha svojho nároku, ktorý je z práva EÚ vyplýva voči štátu a nie inštitúcií EÚ, ktorý
je zodpovedný porušovanie Úniového práva v širšom rozsahu vzťahov než samotné inštitúcie EÚ. Priama väzba medzi
občanom a štátom je tak nahradená v práve EÚ trojuholníkovým vzťahom, kým dualistický charakter právneho poriadku
EÚ, ktorý od Súdneho dvora EÚ vyžaduje spoluprácu s vnútroštátnymi súdmi členských štátov, ďalej transformuje
charakter správneho súdnictva a účinnej kontroly.
Do určitej miery možno tiež konštatovať, že vzťah občanov s vnútroštátnou administratívou sa čiastočne destabilizoval s
administratívnym systémom EÚ.
Celkovo možno konštatovať, že európske správne právo hľadá svoje zameranie a to nemá striktne konštantný
charakter. Primárny záujem spočíva v konštrukcii samotného systému správneho práva pre EÚ, inak povedané systému
aplikovaným na inštitúcie Únie a zodpovedajúceho aj intenzite harmonizačného a integračného procesu. Vo väčšine
prípadov možno medzi riadkami čítať aj tichý súhlas právnej doktríny s týmito procesmi. Vo svetle princípu subsidiarity, je
však aj tento uhol pohľadu ľahko zameniteľný. Vývoj podľa nášho názoru potrebuje oveľa viac konzervatívnejších úsudkov
ako momentálne produkuje právna teória. Budúce vízie v extrémnom svetle totiž môžu predznamenať deformáciu
inštitucionálnej štruktúry a samotnej kultúry v národných ústavných právnych systémoch. V rámci verejnej správy a jej
kultúrneho prostredia môže byť príliš rýchlo dotknutá štruktúra národných ústav a iných právnych predpisov, tiež
správnych systémov ako takých.
5

ESP A GLOBALIZÁCIA
Okrem iného aj v intenciách „new public management“ v rukách teoretikov správneho práva pôsobiacich vo svete
common law, možno konštatovať vybočenie zo základných koncepcií a atribútov smerujúcich k regulačnému štátu. Z
celkovej skúsenosti možno vyvodiť konštatovanie majúce ekonomický zmysel, podľa ktorého sú dominujúcimi
determinantami efektívnosť a účinnosť, pričom tieto možno vnímať aj ako akúsi extenziu konceptu „ceny peňazí“
sprostredkovanú auditom, vyžadovaným cez klasickú procedurálnu hodnotu správneho práva. Verejné právo stráca
zmysel a jeho sféra sa zdá byť znižovaná.
Povahou problémov možno predpokladať, že odpovede budú prichádzať v dohľadnom čase. Kontext, v ktorom sa
má správne právo realizovať a problémy ktoré sa dostávajú do popredia majú globálnu povahu.
Existujú vážne varovania v súvislosti so vznikajúcimi pozíciami nového poriadku, v ktorom teritoriálne vytýčenie
hraníc už ďalej nie je zhodné s rozlohou alebo limitmi politickej autority nad ekonomikou a spoločnosťou. Objavili sa
štruktúry novej sily, tkvejúcej v priemysle, komerčných aktivitách, kde sa kontroluje prístup k poznatkom a informáciám
cez médiá a informačné technológie. Globalizácia vyplynula zo zmeny pomeru síl, od verejných k súkromným činiteľom, s
interferenciou vo vzťahu k „štátnej demokracii“, na ktorých základoch je vybudovaná dôvera k regulácii a usmerňovaniu.
Medzinárodné resp. nadnárodné korporácie v žiadnom smere nie sú konštituované supranacionálnymi vládami a
primárne sa koncentrujú na obchod. Tento uvoľňujú od tradičných regulatívov predpísaných národnými vládami, majúcimi
charakter aj sociálnych záujmov bez nahrádzania potrebných ekvivalentov na nadnárodnej úrovni. Výsledkom je
poslinenie obchodu v súvislosti s nadnárodnými korporáciami, menej viazanými na jednotlivé štáty, národné záujmy a
zaznamenávajúcimi paušálne oslabenie národno-štátneho elementu.
Niektorí ekonómovia rozlišujú globálnu zmenu v zmysle vlády, viažucu sa na jednotlivé aspekty privatizácie,
liberalizácie, deregulácie, fiškálne znižovanie nákladov, ekonomickú a monetárnu integráciu a rôzne politické inovácie
asociované paradigmami „new public managementu“. Konzekvenciou je limitovanie intervenčných zásahov vlády a úlohy
pozitívneho štátu, obzvlášť jeho vplyvu na zdaňovanie a výdavky paralelne s posilnením jeho rozhodovacej činnosti
a tvorby pravidiel, t.j. jeho postavnením v zmysle regulačného štátu.
Niektorí teoretici verejného práva začínajú
myslieť v zmysle „globálnej éry správneho práva“, v duchu objavovania postmoderných foriem vlády a „new public
managementu“. Globalizácia aj vo vyššie uvedenom zmysle je viac vnímaná v rámci súkromnej sféry a súkromného
práva, t.j. jednotlivé atribúty stále viac a častejšie smerujú k vylúčeniu „štátu“ a tradičných sfér riadenia.
Teoretici z oblasti verejného práva sú tak v defenzívnej pozícii a snažia sa uchopiť novú sféru pôsobenia, napr.
pri uplatňovaní jurisdikcie nad jednotlivými organizáciami a agentúrami majúcimi súkromnoprávny základ, resp.
argumentujú požiadavkou aplikovať verejné právo v rámci zmluvných záväzkových vzťahov vznikajúcich v globálnom
obchode. Systém, v rámci ktorého je ostro citeľný rozdiel verejnej a súkromnej sféry je principiálne otrasený v základoch.
Ako európsky podnik v rámci spoločného trhu je manifestáciou týchto trendov tak Európska únia a jej
supranacionálna vláda, sa na prvý pohľad zdá byť predurčená na zápasenie v duchu rovnakých tendencií. V tomto
aspekte sa stráca regulačná moc národných štátov a naopak zvyšuje sa „regulačná moc Bruselu“. V rámci rozmeru, ktorý
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nie je všeobecne akceptovaný, je Európska únia postupne ovládaná existujúcimi politickými opatreniami, nahrádzajúcimi
tradičné politické inštrumenty. Spúšťa sa inštitucionálna zmena akceptujúca väčšinové záujmy jednotlivých členských
štátov. Tieto záujmy sú čoraz viac previazané vo vzťahoch na štyroch teritoriálnych úrovniach:
1) medzinárodnej,
2) európskej,
3) vnútroštátnej
4) lokálnej, pričom pri niektorých záujmoch nie vôbec zreteľné či je vnútroštátna (národná) úroveň tou najdôležitejšou.
Niektorí autori klasifikujú systém vlády a správy Únie v jej podstate. Administratíva a exekutíva reguláciou resp.
kombináciou regulácie a deregulácie udávajú smer ochranného pôsobenia na rozdielnych úrovniach vlády, akceptujúc
vnútroštátne smerovanie správneho práva. Túto ochranu nemožno samozrejme absolútne eliminovať, zmenila sa však jej
podoba a cieľ pôsobenia. Ak je potrebné, aby nejaký systém správneho práva čelil problémom súvisiacich s globalizáciou,
vtedy vnútroštátna regulácia nepostačuje a na rad prichádza práve systém práva Európskej únie.
6

ZÁVER
Jedným zo štartovných bodov pre detailnejšiu úvahu o správnom práve EÚ môže byť jej inštitucionálny kontext.
Ako sme už uviedli, Európska komisia sa líši od typických vnútroštátnych vládnych či správnych orgánov, ktoré pôsobia
v rámci silných politických systémov a vo vnútri mocenských kultúr. Chýbajú tu veľké byrokratické zdroje, čo ovplyvňuje aj
proces implementácie na národných a regionálnych úrovniach v členských štátoch.
Podľa niektorých autorov v tejto náväznosti sú tradičné koncepcie kontroly chápané ako neprimerané, pričom
kontrola nastáva cez „samopolitické mechanizmy“, ktoré sú aktuálne identifikované v systéme. Tým máme na mysli
vybudovanie komplementárnych a prekrývajúcich sa kontrolných systémov namiesto predpokladu, že kontrola by mala byť
nevyhnutne vykonávaná z niektorého fixného miesta v systéme.
Z amerických skúseností vieme, že kombinácia striktných procedurálnych požiadaviek s rozsiahlym súdnym
prieskumom viedla až k patovej situácii, z ktorej sa americké správne právo už začína zotavovať.
Náhľad na Európske správne právo v intenciách globalizácie trendov jeho minulého vývoja, vytvorených
stratégií, nám môže poskytnúť viac či menej reálny obraz jeho budúceho vývoja.
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INTERPRETÁCIA NORIEM DAŇOVÉHO PRÁVA – PROBLEMATIKA INTERNÝCH
INŠTRUKCIÍ1
Anna Kicová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Právna norma sa bez jej správneho výkladu minie svojmu účinku. Interpretácii je teda potrebné venovať
mimoriadnu pozornosť. Normy daňových právnych predpisov napriek podrobnosti a presnosti často obsahujú možnosť
nejednoznačného či nesprávneho výkladu. Odstraňovanie týchto aplikačných problémov je jednou z úloh orgánov daňovej
správy, ktoré tak činia okrem iného aj prostredníctvom interných normatívnych aktov zaväzujúcich podriadené orgány.
Tým realizujú jednu zo svojich prvoradých kompetencií – zodpovednosť za jednotné uplatňovanie daňovo-právnych
predpisov daňovými orgánmi. Tieto akty pôsobia len do vnútra orgánov a nijako nezaväzujú subjekty stojace mimo
organizačnú základňu daňovej správy. Napriek tomu ovplyvňujú aj tieto mimo stojace subjekty, keďže sú záväznými
podkladmi, ktorými sa musia daňové orgány riadiť pri vydávaní rozhodnutí v konkrétnych daňových veciach. Tento aspekt
môže spôsobiť problémy v prípade, že aj nadriadený (zodpovedný) orgán interpretuje určitú skutočnosť nesprávne a tým
ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť podriadených orgánov.
Kľúčové slová: interpretácia, daňovo-právne normy, interné inštrukcie,
Abstract: A rule of law without its correct interpretation falls short of the target. There is therefore a strong need to pay
attention to legal interpretation. Despite the strictness and precision of the tax law rules there is a high possibility of
misinterpretation or ambiguity. The removal of these aplication problems belongs to the main tasks of tax administration
authorities, which is to be performed, inter alia, by means of internal acts binding for the subordinated bodies. Thereby
a chief competence of these bodies – responsibility for unified aplication of tax rules is executed. The mentioned acts are
addressed to the subordinated bodies only and are in no circumstances binding for the third parties out of the
organizational structure of tax administration bodies. Nevertheless, internal acts influence the situation of these third
persons since being the binding grounds of the decisions made by the tax authorities in individual cases. This aspect is
able to cause problems in case of misinterpretation of a certain matter by the superior body which thereby is to affect the
decision making process of the subordinated bodies.
Key words: interpretation, tax law, internal acts
1

ÚVOD
Správne pochopenie zmyslu právnej normy je základom jej správnej aplikácie. Interpretáciou právnej normy teda
rozumieme „objasnenie zmyslu a obsahu platných právnych noriem, vyjadrených v normatívnych právnych aktoch, za
účelom ich správneho pochopenia a používania.“2 „Výklad právneho predpisu možno chápať aj ako logický postup
smerujúci k poznaniu skutočnej vôle zákonodarcu.“3 Interpretácia noriem daňového práva je zverená predovšetkým
príslušným orgánom verejnej moci, a síce orgánom daňovej správy, všeobecným súdom a v neposlednom rade
Ústavnému súdu SR. Orgány daňovej správy ju realizujú predovšetkým formou vydávania:
1. všeobecne záväzných podzákonných právnych predpisov vo forme nariadení vlády SR a vyhlášok, výnosov
a opatrení4 Ministerstva financií SR (ďalej len „ministerstvo“), vydávaných na základe zákonného
splnomocnenia. Ich primárnou úlohou je vykonávať niektoré ustanovenia právnych predpisov, t. j. podrobnejšie
upraviť určité otázky daňovej povahy, prípadne povoliť výnimky zo zásad ustanovených v zákone5.;
2. interných normatívnych aktov, a to na úrovni ministerstva, Daňového riaditeľstva SR (ďalej len „daňové
riaditeľstvo“) a Colného riaditeľstva SR (ďalej len „colné riaditeľstvo“), ako aj
3. individuálnych právnych aktov ako aktov aplikácie práva pri rozhodovaní v konkrétnych daňových veciach, kde
prvoradú úlohu zohrávajú správcovia dane (daňové úrady, colné úrady a obce), až následne ako
druhostupňové orgány vystupujú daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo a len minimálna je úloha ministerstva.
V tejto fáze má interpretácia pri aplikovaní jednotlivých zákonných ustanovení najširšie uplatnenie vzhľadom na
početnosť aktov aplikácie práva vydávaných v individuálnych prípadoch.
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VVGS č. 10/10-11 „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej
správy a súdnej moci“.
2 BRŐSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Teória práva, s. 127.
3 KNAPP, V.: Teorie práva, 1. vydání, s. 168 – 169.
4 O oprávnení vydávať opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania ustanovení daňového predpisu alebo na
zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania daňových predpisov hovorí výslovne zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v platnom znení v § 103 ods. 8.
5 BABČÁK, V.: Daňové právo Slovenskej republiky, s. 62.
1
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Interpretácia daňovo-právnych noriem všeobecnými súdmi zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci konaní podľa
Piatej časti – Správne súdnictvo Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v platnom znení), najmä
prostredníctvom rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa § 247 a nasl.
citovaného zákona. Daňové subjekty majú teda možnosť, po vyčerpaní opravných prostriedkov upravených zákonom č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení (ďalej len
„zákon o správe daní a poplatkov“), využiť ako prostriedok nápravy nezákonných rozhodnutí daňových orgánov aj
všeobecné súdy, pokiaľ nejde o prípad podľa § 248 O. s. p. – súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov
predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania a rozhodnutia správnych orgánov, ktorých
preskúmavanie vylučujú osobitné zákony. Len podotýkame, že podmienkou využitia možností správneho súdnictva nie je
využitie aj mimoriadnych opravných prostriedkov v daňovom konaní, čo vyplýva aj zo skutočnosti, že lehota na podanie
žaloby je dva mesiace od doručenia napadnutého rozhodnutia v poslednom stupni, čo je lehota kratšia než lehoty na
uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov. „Správní soudnictví svým specifickým způsobem pomáhá nalézat
správné interpretační pozice pro účely veřejnosprávní činnosti.“6 Správne súdnictvo sa teda stáva tým nástrojom, ktorý
prispieva k správnej interpretácii noriem daňového práva v prípadoch nesprávneho výkladu či už zo strany aplikujúceho
daňového orgánu, alebo zo strany daňového subjektu, a teda pôsobí často ako rozhodca v spore, ktorý z názorov týchto
dvoch protichodných strán je správny, súladný so zákonom. Tým patrí správne súdnictvo „medzi najdôležitejšie formy
vonkajšej kontroly verejnej správy a je zárukou legality verejnej správy.“7
Ústavný súd v rámci kontroly ústavnosti rozhoduje v zmysle čl. 125 ústavy o súlade všeobecne záväzných
právnych predpisov nižšej právnej sily so všeobecne záväznými predpismi vyššej právnej sily končiac ústavou, ústavnými
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom. Taktiež rozhoduje o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov územnej
samosprávy s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd8. Ich
význam totiž vzrástol hlavne v súvislosti s prijatím zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na základe ktorého sú obce a vyššie územné celky oprávnené svojimi
všeobecne záväznými nariadeniami rozhodovať o zavedení týchto miestnych daní. Nie vždy sú však schopné tento
relatívne nový nástroj správne využívať. Ďalšia významná sféra interpretačného pôsobenia Ústavného súdu je otázka tzv.
ústavných sťažností, t. j. sťažností fyzických a právnických osôb podľa čl. 127 ústavy, ak namietajú porušenie svojich
základných práv alebo slobôd, napríklad porušovanie práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, v zmysle ktorého sa každý môže
domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených
zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky9.
2

VŠEOBECNE O INTERNÝCH INŠTRUKCIÁCH
Interné inštrukcie predstavujú skupinu aktov, ktorými nadriadený orgán riadi a usmerňuje činnosť podriadených
orgánov. Označujú sa rôznymi termínmi, ako interné predpisy, interné inštrukcie, pokyny, vnútro - organizačné akty, akty
riadenia a pod. Ide o akty, ktoré nie sú prameňmi práva, teda nemajú všeobecne záväzný charakter. Ich obsah zaväzuje
podriadené orgány, ktorým sú určené a osoby vo vnútorných vzťahoch verejnej správy10, ako aj podriadené štátne
rozpočtové a príspevkové organizácie, či iné štátne organizácie.11 Tretie osoby nimi nie sú a ani nemôžu byť viazané.
Napriek tomu majú tieto interné akty nepriamy, faktický dosah aj na tretie osoby prostredníctvom rozhodovacej činnosti
orgánov povinných podľa týchto interných aktov postupovať. V žiadnom prípade však nimi nie sú viazané súdy pri
rozhodovacej činnosti a ani argumentácia účastníka konania odvolávajúca sa na výklad daný takýmto interným predpisom
nemá nijaký právny základ, ktorý by súd mohol či mal brať do úvahy, pokiaľ nie je takýto výklad výslovne súladný so
zákonom. Ich forma ani spôsob vydávania nie sú upravené právnymi normami, preto ani nemusia nevyhnutne mať
písomnú formu a stačí, že sú vhodným spôsobom oznámené tým, ktorých sa týkajú.12 Takéto akty napríklad ministerstiev

MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správné právo, 5. aktualizované vydanie, s. 550.
Tamtiež, s. 329.
8 V zmysle § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku na konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného
celku so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy je príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, alebo sídlo
samosprávneho kraja, ktorý vydal všeobecne záväzné nariadenie.
9 Jeden z najčastejších prípadov porušovania práv garantovaných ústavou, ktorý bol po dlhý čas predmetom ústavných sťažností, sa týka
čl. 48 ods. 2 ústavy – právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, avšak tento problém s účinnosťou od 1.1.2003 spadá pod
sféru správneho súdnictva. Príslušnosť všeobecných súdov je založená samostatnou Štvrtou hlavou - Konanie proti nečinnosti orgánu
verejnej správy (§§ 250t – 250u) v rámci Piatej časti – Správne súdnictvo Občianskeho súdneho poriadku.
10 Je vhodné poznamenať, že riadenie podriadených vo všeobecnosti samozrejme nie je problematikou len verejnej správy, ale je bežnou
súčasoťu aj súkromného sektora, napríklad vo forme štatútov, organizačných poriadkov, študijných poriadkov a pod.
OTTOVÁ, E.: Teória práva, 3. vydanie, s. 198.
11 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A.: Teorie práva, 2. přepracované vydání, s. 78.
12 Tamtiež, s. 79.
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ako ústredných orgánov štátnej správy sú uverejňované v rezortných publikačných nástrojoch, napr. vestníkoch13. Chýba
im teda aj ďalší znak charakterizujúci pramene práva okrem záväznosti, a to štátom stanovená alebo uznaná forma. Aj
keď niektoré z nich môžu byť sprístupnené verejnosti, najmä prostredníctvom internetových portálov, tretie osoby k nim
nemusia myť vždy prístup. Na vydávanie takýchto aktov nie je potrebné osobitné splnomocnenie, to je dané už
postavením týchto orgánov a vzťahmi ich nadriadenosti a podriadenosti. Ich vydávanie je uskutočňovaním oprávnenia
riadiť činnosť podriadených a ich plnenie je zachovávaním právnej povinnosti riadiť sa pokynmi nadriadených, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných, normatívnych právnych aktov, ktoré sú prameňmi práva.14 Dôvod ich vydávania je
buď konkretizácia oprávnení a povinností, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných normatívnych právnych aktov,
interpretácia nesprávne chápaných (či už vopred alebo následne na základe získanej praxe) ustanovení právnych noriem,
či poskytnutie riešenia spornej situácie v konkrétnych, individuálnych prípadoch. Na základe toho ich možno aj rozdeliť do
dvoch skupín v závislosti od rozsahu ich pôsobnosti. Normatívne interné inštrukcie sa vzťahujú na viaceré prípady
rovnakého druhu ale neurčitého počtu. Opakom sú inštrukcie individuálneho charakteru vzťahujúce sa na konkrétny
prípad, zväčša v prípade riešenia konkrétneho, individuálneho problému. „Nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi po
stránke obsahovej a štátne orgány a úradné osoby nesmú pri ich vydávaní prekročiť rozsah svojich oprávnení.“15 Nemôžu
teda obmedzovať subjektívne práva osôb vyplývajúce z právnych noriem.16 Dôležité je poznamenať aj, že sa z týchto
dôvodov nevyznačujú prezumpciou správnosti.17
3

INTERNÉ INŠTRUKCIE V DAŇOVEJ OBLASTI
Postavenie nadriadených orgánov majú predovšetkým ministerstvo a ďalej daňové riaditeľstvo a colné
riaditeľstvo. Tieto tri orgány predstavujú subjekty oprávnené vydávať akty charakteru interných inštrukcií. Podľa § 103 ods.
9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov je ministerstvo18 oprávnené vydávať metodické usmernenia na
zabezpečenie jednotnej aplikácie citovaného zákona a osobitných zákonov, ktoré publikuje vo svojom publikačnom
orgáne, a ktoré sú pre orgány vykonávajúce správu daní záväzné. Zároveň sa tu výslovne ustanovuje, že tým nie je
dotknuté právo daňového subjektu domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou. V zmysle § 3 ods. 5 písm. a) zákona
č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch19 v platnom znení daňové riaditeľstvo zodpovedá za jednotné uplatňovanie
osobitných (t. j. daňových) predpisov daňovými orgánmi a navrhuje ich zmeny. Colné riaditeľstvo v zmysle § 8 ods. 3
písm. q) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných
predpisov colnou správou a dáva podnety na ich zmenu. Tieto akty nesú rôzne označenia. V prípade aktov vydávaných
daňovými orgánmi ide o „metodické pokyny“, „pokyny“, „informácie“, „nariadenia“ generálneho riaditeľa colného
riaditeľstva. Dôvodom na vydávanie týchto aktov je teda zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych noriem
prostredníctvom jednotného výkladu neurčitých či nejednoznačných pojmov, prípadne vysvetlenie situácii, ktoré v praxi
spôsobujú problémy v dôsledku prípustnosti ich rôznej interpretácie. Najčastejšie sa prijímajú v súvislosti s novelizáciami
právnych predpisov, kedy sa objavujú nové zákonné ustanovenia obnášajúce aj nové situácie a tým nové problémy ich
praktického uplatňovania. Sú prijímané buď vopred, s cieľom predísť eventuálnym rozporom v ich uplatňovaní, alebo
následne ako reakcie na v praxi sa vyskytujúci problém. Časté sú aj odpovede na konkrétne žiadosti fyzických
a právnických osôb o zaujatie stanoviska v prípade, že riešenie ich individuálneho prípadu je nejasné a tieto subjekty majú
záujem na správnom posúdení svojej situácie. Obdobne však v konkrétnych prípadoch dopytujú daňové/colné riaditeľstvo
aj im podriadené orgány.
Akty takéhoto charakteru hrajú dôležitú úlohu pri správnej interpretácii noriem daňového práva zvlášť v tých
prípadoch, keď faktický stav či spôsob aplikácie toho ktorého ustanovenia zákona prináša komplikácie, na ktoré jednotliví
správcovia dane reagujú rôzne, a síce tak správne ako aj nesprávne. Ich prínos je o to väčší v momentoch prijímania
nových právnych úprav či novelizácií, ktoré zakotvujú do právnych predpisov situácie doteraz v praxi sa nevyskytujúce, pri
ktorých sa ešte nevytvorila istá aplikačná prax. V niektorých prípadoch predstavujú metodické usmernenia skôr
sumarizovanie ustanovení zákona, ktoré sú v konkrétnom právnom predpise roztrúsené, v dôsledku čoho v praxi
dochádza k opomínaniu niektorých zákonných ustanovení z dôvodu neuvedomenia si potreby ich vzájomnej a spoločnej
aplikácie. K týmto aktom majú prístup aj potenciálne i skutočné daňové subjekty, nakoľko sú tieto dostupné na
internetových portáloch daňovej správy v členení podľa orgánu, ktorý je ich autorom, podľa konkrétnej daňovej oblasti,
ktorej sa týkajú a konečne podľa obdobia, v ktorom boli prijaté. Otázkou však je, aký zmysel má poznať ich obsah pre
konkrétne daňové subjekty. Aj keď to záleží od konkrétnej situácie, zásadne možno konštatovať, že ide o interpretačnú
pomôcku, ktorá má slúžiť ako usmernenie v situácii, ktorú daňový subjekt nevie vyriešiť na základe vlastnej interpretácie
OTTOVÁ, E.: Teória práva, 3. vydanie, s. 198.
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A.: Teorie práva, 2. přepracované vydání, s. 79.
15 BRŐSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Teória práva, s. 66.
16 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A.: Teorie práva, 2. přepracované vydání, s. 80.
17 Tamtiež, s. 80.
18 Podrobnejšie k úlohe Ministerstva financií SR najmä pri podávaní výkladu v individuálnych veciach pozri v: BABČÁK, V., ŠTRKOLEC,
M.: Wykladnia i urzedowe interpretacje prawa podatkowego w Republice Slowackiej, In: Urzedowe Interpretacje Prawa Podatkowego w
Polsce i w innych wybranych krajach Europy Šrodkowej i Wschodniej, s. 142-167.
19 Plné znenie zákona je: zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly.
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daňovo-právnej normy. Taktiež môže slúžiť ako ilustrácia očakávaného výsledku – rozhodnutia nadriadeného orgánu
správcu dane v prípade podaného opravného prostriedku. Táto zásada však neplatí vždy, nakoľko existuje aj možnosť
nesprávneho výkladu nadriadeným orgánom, a teda, ak obsah takéhoto aktu nie je súladný s obsahom textu zákona, nie
len že pre daňový subjekt neslúži ako pomôcka, ale môže spôsobiť aj jeho pochybenie. Správca dane a jemu nadriadený
orgán je totiž pri rozhodovaní v prvom rade viazaný zákonom a v zmysle tohto princípu zákonnosti20 nehrá výklad použitý
v internom normatívnom akte žiadnu úlohu.
4

APLIKAČNÉ PROBLÉMY INTERNÝCH AKTOV
Individuálne daňovo-právne akty by vlastne mali byť jedinou formou, ktorou daňové orgány aplikujú normy
daňového práva do života. Interné inštrukcie a pokyny smerujúce voči podriadeným orgánom a zaväzujúce len tieto
podriadené orgány nie sú ani prameňmi práva ani aktmi aplikácie práva. Táto špecifická oblasť aj tak spôsobuje v praxi
nemalé problémy. Možno ich vysvetliť na príklade. Daňové riaditeľstvo vydáva metodické pokyny za účelom usmernenia
a vysvetlenia postupov v sporných či nejednoznačných otázkach upravených zákonom o správe daní a poplatkov či
osobitnými daňovými zákonmi. Niekedy si však aj daňové riaditeľstvo môže určitú problematiku vyložiť nesprávne. A tu
vyvstáva problém. Správca dane v konaní a rozhodovaní sa riadi predmetným metodickým pokynom, ktorý nie vždy musí
byť správny, a tým de facto sám pri vydávaní rozhodnutí, ako aktov aplikácie práva, aplikuje konkrétne ustanovenie
zákona nesprávne, a to len na základe metodického pokynu, ktorý ani nie je prameňom práva. Takéto chyby sa však
často odhalia až v procese preskúmavania rozhodnutia v rámci správneho súdnictva. Typický príkladom, na ktorom je
možné ilustrovať predmetnú situáciu predstavoval metodický pokyn DR SR č. 14/SD/200121, ktorý sa týkal prechodu
záväzkov a ručenia pri predaji podniku. Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom
znení dohody uzavreté s tým, že daňovú povinnosť znáša namiesto daňového subjektu úplne iná alebo čiastočne iná
osoba, nie sú pre daňové konanie právne účinné, ak neustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis inak. Z tohto
metodického pokynu vyplýval názor daňového riaditeľstva, že k prechodu daňovej povinnosti dochádza i pri predaji
podniku v zmysle § 477 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), podľa ktorého prechádzajú na kupujúceho
všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje, pričom podľa § 263 citovaného zákona ide o kogentné ustanovenie,
od ktorého sa účastníci záväzkového vzťahu nemôžu v zmluve odchýliť, toto ustanovenie nemôžu v zmluve vylúčiť, ani
sa nemôžu dohodnúť inak. teda Obchodný zákonník považovalo DR SR za osobitný predpis v zmysle § 43 ods. 1 zákona
o správe daní a poplatkov. Tento právny názor bol podrobený rozboru v rámci prejednávaného sporu v konaní vedenom
pod sp. zn. 2 Sž –o-KS 56/04. Po podaní žaloby v správnom súdnictve, konkrétne 12. júna 2003 bol tento metodický
pokyn zrušený oznámením pod číslom V255/15656-2117/03/69 a jeho nesprávnosť bola konštatovaná aj Najvyšším
súdom SR: „Platenie dane nie je možné v súvislosti s výkladom a aplikáciou ustanovenia § 477 ods. 1 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka podradiť pod záväzky v zmysle súkromného práva. Ide o platbu v prospech štátu na základe
zákona bez toho, aby štát poskytoval daňovému subjektu za túto platbu akýkoľvek ekvivalent. Daňová povinnosť je
verejnoprávnou povinnosťou, preto dohoda uzatvorená s treťou osobou o prevode daňovej povinnosti je voči daňovému
orgánu právne neúčinná.“22
Ďalšou zaujímavosťou v tomto prípade je tá skutočnosť, že tak správca dane ako aj odvolací orgán – daňové
riaditeľstvo, pracovisko Košice, rozhodli v danej veci v rozpore s vlastným metodickým pokynom. Vyvstáva teda množstvo
otázok. Prvou z nich je, či možno vôbec nejako postihovať podriadené orgány za to, že nepostupovali v súlade
s nesprávnou, a teda v skutočnosti nezákonnou internou inštrukciou? Podľa nášho názoru je logickou a jedinou správnou
odpoveďou jednoznačné „nie“. Je totiž nemysliteľné, aby bol zákonný postup sankcionovaný z dôvodu, že je v rozpore
s postupom stanoveným interným aktom.
Taktiež je potrebné zamyslieť sa nad tým, aký zmysel má interný pokyn, ktorý nie je dodržiavaný, resp. ako
zabezpečiť reálne dodržiavanie vlastných interných inštrukcií. Ide teda o faktor vnútornej viazanosti podriadených orgánov
internými inštrukciami tých nadriadených. Pokiaľ ide o vzťahy v rámci colných orgánov, colníci sa riadia zákonom č.
200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení, ktorý
zakotvuje pomerne silné postavenie nadriadených voči podriadeným. Pripadá u nich teda do úvahy aj kvalifikovanie ich
zavineného porušenia povinností ako disciplinárneho previnenia, za ktoré je možné uplatniť výčitku, ak postačí na nápravu
a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ktoré má znaky disciplinárneho previnenia alebo znaky
priestupku, alebo až uložiť disciplinárne opatrenie23. V oblasti daňových orgánov (v užšom slova zmysle) je však situácia
oveľa menej konkrétna. Jediná zmienka v zákone o štátnej službe, ktorým sa riadia zamestnanci daňových orgánov,
a ktorá by sa mohla týkať dodržiavania interných noriem nadriadených orgánov, sa týka pojmu služobná disciplína. Tento
pojem však nie je definovaný. Podľa § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení

Princíp zákonnosti platí bezo zvyšku a nepripúšťa výnimku zo svojej aplikácie. Bližšie pozri:
BABČÁK, V.: Daňové právo Slovenskej republiky, s. 378-382 a
GAŠPAR, M. A kol.: Československé správne právo, s. 122.
21 Predmetný metodický pokyn bol vydaný dňa 20. novembra 2001 pod číslom 1/2404/2949-17979/200169.
22 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. februára 2005, R 53/2005.
23 Zväčša môže ísť o písomné pokarhanie či zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace.
§ 49 a nasl. zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení.
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niektorých zákonov v platnom znení, je jednou z povinností vedúceho zamestnanca viesť štátnych zamestnancov
k dodržiavaniu služobnej disciplíny. To, ktoré porušenie povinností štátneho zamestnanca sa považuje za závažné
porušenie služobnej disciplíny, ako aj špecifikácia služobných podmienok je predmetom služobného poriadku24, ktorý
vydá služobný úrad (po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov). Existuje teda istý (i keď rôznorodý)
mechanizmus na sankcionovanie postupu v rozpore s internými inštrukciami.
Tento mechanizmus však môže nastúpiť až po tom, čo sa o takomto nesúladnom postupe podriadeného
zamestnanca/orgánu jeho nadriadený dozvie. To je možné viacerými spôsobmi, napríklad vlastným konaním
nadriadeného orgánu, napr. vo forme metodického dohľadu, alebo z podnetu daňového subjektu v rámci konania o
opravných prostriedkoch. Tu v prvom rade pripadá do úvahy uplatnenie námietky ako bezprostredného (do ôsmich dní
odo dňa, kedy sa subjekt o namietaných skutočnostiach dozvedel) riadneho opravného prostriedku, ktorého váha však je
pomerne mizivá vzhľadom na skutočnosť, že o podanej námietke rozhoduje orgán, ktorého konania sa podaná námietka
týka, čo znižuje možnosť dosiahnutia nápravy. Ostatné opravné prostriedky už vyžadujú existenciu vydaného rozhodnutia.
Ďalším využívaným prostriedkom je postup podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení, ktorým sa
fyzické a právnické osoby domáhajú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli
porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo poukazujú na konkrétne nedostatky, najmä na
porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Zároveň je však nutné
poznamenať, že vzhľadom na vysoký počet metodických usmernení je potrebné uprednostňovať možnosť špecializácie
zamestnancov správcu dane na vybrané úseky správy jednotlivých daní, nakoľko sledovať aj takéto inštrukcie v rámci
všetkých oblastí je mimoriadne náročné25 a aj to môže byť celkom reálnym dôvodom, prečo sa nie vždy postupuje
v súlade s internými inštrukciami.
Problémom ďalej ostáva, čo ak v danej veci žiaden daňový subjekt nevyužije prostriedky správneho súdnictva. V
takej situácii sa eventuálne pochybenie ani nemusí zistiť a správcovia dane budú naďalej rozhodovať v rozpore
so zákonom. Taktiež je vhodné zaoberať sa situáciou tých daňových subjektov, o ktorých daňovej povinnosti sa rozhodlo
do času prípadného zrušenia takéhoto nesprávneho vnútorného pokynu. Podľa nášho názoru by v takýchto prípadoch,
teda ak sa dodatočne zistí nesprávnosť internej inštrukcie, mal orgán najbližšie nadriadený orgánu, ktorý predmetné
rozhodnutie vydal, z vlastného podnetu preskúmať toto rozhodnutie mimo odvolacieho konania26 a v prípade, že dôjde k
záveru, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, toto rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
Iným príkladom je situácia, keď interná inštrukcia môže spôsobiť takú rigídnosť v postupe orgánu, že v konečnom
dôsledku pôsobí proti zmyslu a účelu samotného zákona. Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. d) 289/1995 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. aprílu 1999 mal platiteľ nárok na odpočet dane, ak mal daňový doklad alebo
zjednodušený daňový doklad, ktorý vyhotovil platiteľ, a doklad o zaplatení dane, pričom dokladom o zaplatení dane
v prípade, že daň na vstupe bola 200 000 Sk a viac, bol len doklad o bezhotovostnej platbe uskutočnenej prostredníctvom
banky alebo doklad o platbe na pošte poštovou poukážkou. Účelom tejto úpravy bolo zabrániť fingovaným platbám.
Žalovaný orgán však vychádzal z usmernenia Ministerstva financií SR č. 5900/1999-73 k zákonu o dani z pridanej
hodnoty, keď neuznal ako doklad o uskutočnenej platbe potvrdenie banky o vklade daňovníka na účet svojho dodávateľa.
Súd v predmetnom konaní mal za to, že predmetné metodické usmernenie „je v zásade len výkladovou pomôckou pre
daňové orgány. Nie je však všeobecne záväzným právnym predpisom, a preto jeho nedodržanie daňovými subjektmi pri
uplatňovaní zákonných podmienok na uplatnenie nároku nemožno považovať za postup v rozpore so zákonom.“27
5

ZÁVER
Na tomto mieste by možno bolo vhodné zamyslieť sa nad otázkou zmyslu celej podstaty usmernení, pokynov či
iných aktov interpretujúcich ustanovenia zákona. Ich potreba totiž dáva jasný signál o tom, že text právnej normy je dosť
nejednoznačný, keď existuje taká silná potreba bližšie ho interpretovať. V roku 2009 bolo daňovou správou v záujme
zabezpečenia jednotnej aplikácie daňových predpisov uskutočnených 56 metodických dní a porád, 345 metodických
dohľadov, 4 759 osobných konzultácií s pracoviskami daňového riaditeľstva a s daňovými úradmi, 60 osobodní daňovej
školy, bolo poskytnutých 3 211 stanovísk k dopytom pracovísk daňového riaditeľstva a daňových úradov a vydaných 55
metodických pokynov28. Tieto pomerne vysoké čísla môžu indikovať dva aspekty. Problém je teda buď v kvalite
zákonodarstva, alebo daňového aparátu.

§ 75 zákona č. zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V našich podmienkach sa uplatňuje tzv. funkčný model organizácie daňových orgánov, pri ktorom sú zamestnanci organizovaní hlavne
na základe funkčného zoskupenia (registrácia, výber, kontrola, informačné systémy a pod.) a všeobecne pracujú na viacerých/všetkých
daniach. Vo všeobecnosti sa takýto model hodnotí ako lepší a účinnejší v porovnaní s modelom podľa typu dane, teda takým, kde sa
multifunkčné oddelenia venujú každému jednotlivému druhu dane osobitne a sú pomerne sebestačné a navzájom nezávislé.
Tax administration in OECD and selected non-OECD countries: Comparative Information series (2008), s. 50.
http://www.oecd.org/dataoecd/57/23/42012907.pdf 20.03.2011.
26 I keď ide skôr o ideálny, či želaný stav než reálnu aplikačnú prax – pozn. autora.
27 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. júla 2001, sp. zn. 5 Sž 50-51/01, R 70/2002.
28 Údaje zverejnené v rámci Výročnej správy o činnosti daňových orgánov za rok 2009.
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/informacny_servis/vyrocna_sprava/data/vs_2009.pdf 24.03.2011.
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Aj keď podstatou vydávania interných normatívnych aktov je pomôcť a prispieť k lepšej, správnej aplikácii
jednotlivých ustanovení zákona, stáva sa, že tento cieľ sa minie účinku. Je v kompetencii nadriadených orgánov
zodpovedať za správnu a jednotnú interpretáciu a aplikáciu zákona, no vyskytnú sa aj prípady, keď práve tento
zodpovedný orgán spôsobí zaujatím nesprávneho stanoviska interpretačno - aplikačný problém, ktorému sa chcel práve
týmto svojim aktom vyhnúť. Aj na takomto prípade vidíme, aký zodpovedný prístup sa vyžaduje od nadriadených orgánov
a ako významná je ich úloha v procese riadenia a kontroly svojich podriadených orgánov. Napriek občasným
pochybeniam však nemožno poprieť skutočnosť, že práve interpretačnými pomôckami, akými interné akty nepochybne sú,
sa prispieva k lepšej a jednoznačnejšej aplikácii právnych noriem, obzvlášť v tak komplikovaných veciach, akými otázky
daňovej problematiky nepochybne sú.
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IMPLEMENTACE ENERGETICKÉHO PRÁVA EU DO ČESKÉHO
A SLOVENSKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
Petr Flášar
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento příspěvek má primárně za cíl obsáhnout legislativní úpravu obnovitelných zdrojů energie na úrovni
Evropské unie. Energetika je považována z politického i ekonomického hlediska za strategicky důležitý sektor Evropské
unie a obnovitelné zdroje energie v současné době představují jeden ze základních kamenů ambiciózní energetické
politiky v Evropské unii. Příspěvek se věnuje koncepčním a strategickým cílům Evropské unie v této oblasti, které se
významně promítají i do legislativní úpravy komunitárního práva. Zaměřuje se také na související problematické otázky při
integračních tendencích a aplikaci komunitárního práva. Významnou část příspěvku tvoří směrnice č. 2009/28/ES o
obnovitelných zdrojích energie, která byla vydána koncem roku 2009. Směrnice vytváří základní právní rámec pro
využívání obnovitelných zdrojů energie a to mimo jiné za účelem snížení skleníkových plynů a podpory ekologické
dopravy. Další část příspěvku analyzuje právní úpravu obnovitelných zdrojů energie v České a Slovenské republice.
Kľúčové slová: obnovitelné zdroje energie; energetické právo; energetická politika
Abstract: This article focuses on the development and current situation of renewable energy sources in a sphere of
Energy law. Energy is a key sector in the European Community which becomes increasingly integrated both politically and
economically. Renewable energy sources have nowadays a great importance and big volume of legislation highly affects
member states of the European Union. Article concerns the development of Renewable Energy policy in European Union
and stress importance of many strategic documents which laid down the foundation of European Energy law legislation.
Article also deals with new EU directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. This
directive establish a common framework for the use of energy from renewable energy sources primarily in order to limit
greenhouse gas emissions and to promote cleaner transport. Other part of this article concerns legislative measures to
promote renewable energy sources in Czech Republic and Slovak Republic.
Key words: Renewable Energy Sources; Energy law; Energy Policy.
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ÚVOD
Základním kamenem energetické politiky Evropské unie v poslední době je bezesporu využívání obnovitelných
zdrojů energie. Má potenciál ke snižování klimatických změn a napomáhá tím udržitelnému rozvoji. Představuje tak
klíčový prvek budoucí udržitelné energetiky.1 Obnovitelné zdroje energie by měly postupně nahrazovat fosilní paliva (uhlí,
plyn a ropa), která představují zhruba 80 % světové spotřeby energie. Světová spotřeba fosilních paliv rostla v průběhu
devadesátých let 20. století společně s celkovou spotřebou energie. Očekává se, že v období do roku 2020 bude nárůst
používání fosilních paliv ještě rychlejší než nárůst celkové spotřeby. Fosilní paliva mají mnoho výhod. Jejich těžba je
poměrně levná, snadno se používají a jsou široce dostupná. Infrastruktura pro jejich dodávku je k dispozici.2 Odvětví,
která se zabývají dodávkou fosilních paliv, disponují kvalitní organizací a nabízejí dodávku do většiny zemí světa. Fosilní
paliva mají ale dvě hlavní nevýhody. Tou první je, že při jejich spalování vznikají znečišťující látky a skleníkové plyny,
jejichž emise způsobují změnu klimatu a přispívají k devastaci krajiny. Druhou nevýhodou je fakt, že země bez
dostatečných zásob fosilních paliv (zejména ropy) čelí rostoucímu riziku ve smyslu zabezpečení dodávek energie.
Závislost na dovozu a jeho rostoucí objem může vést k obavám z rizika problémů nebo přerušení dodávky. Zabezpečení
dodávek by ale nemělo být jen otázkou snížení závislosti na dovozu a podpory domácí produkce. Zabezpečení dodávek
vyžaduje velké množství iniciativy různých politik – iniciativa je jen jedna zaměřených mimo jiné na diverzifikaci zdrojů a
technologií, přičemž je třeba brát v úvahu geopolitický kontext a jeho důsledky.
Obnovitelné zdroje v současné době představují jeden ze základních kamenů ambiciózní energetické politiky v
Evropské unii. Komplexní a efektivní právní úprava obnovitelných zdrojů energie, která je jedním ze základních cílů
energetické politiky Evropské unie, je v tomto ohledu vzorem a inspirací pro ostatní státy světa. Na podporu obnovitelných
zdrojů energie však není možné nahlížet izolovaně, ale je nutné analyzovat i dopady ekonomické, sociální, stejně jako
jejich víceznačný vliv na životní prostředí. Je nutné také brát v úvahu rozličné klimatické a ekonomické podmínky

DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010, s. 583.
Usnesení Evropského parlamentu č. P6_TA(2006)0603 ze dne 14. prosince 2006 o Zelené knize Evropská strategie pro udržitelnou,
konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Dostupné na:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0603&language=CS>
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jednotlivých členských států a s tím související otázky při integračních tendencích a aplikaci evropské legislativy v této
oblasti.3
.
2
EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
Evropská unie si v oblasti politiky podpory obnovitelných zdrojů energie stanovila velké množství nezávazných
cílů, jako je například cíl 12% podílu obnovitelných zdrojů z roku 1997. Postupem času se však ukázalo, že dosažení
těchto cílů bude možné, jen pokud budou nastaveny závazné a vynutitelné normy. Evropská unie proto vypracovala řadu
právních předpisů pro jednotlivá odvětví, jako jsou například směrnice o biopalivech nebo směrnice o podpoře elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie, které uvedly soubor opatření, jež mají dosažení stanovených cílů umožnit. Podpora
obnovitelných zdrojů energie hraje důležitou roli v obou oblastech.4
EU si nemůže dovolit neuspět ve své propracované a dlouholeté politice podpory obnovitelných zdrojů energie. Z
vývoje v odvětví těchto zdrojů energie je zřejmé, že EU zavádí stále podrobnější, přísnější a závaznější opatření v této
oblasti. Postupem doby se ukázalo, že aplikaci progresivních opatření týkajících se obnovitelných zdrojů energie je na
úrovni členských států někdy velmi těžké prosadit a EU tak musí ty nejdůležitější a nejpotřebnější opatření ustanovit do
forem směrnic a nařízení, které jsou závazné a svým specifickým způsobem vynutitelné.5
Dá se očekávat, že propracovanější legislativní opatření EU na poli obnovitelných zdrojů energie budou dále
následovat. S rozvojem nových technologií a výměnou zkušeností mezi členskými státy bude mít EU možnost dále
prohlubovat svojí legislativní úpravu a vytvářet tlak na větší a efektivnější využívání obnovitelných zdrojů energie.
Současně se stává inspirací pro ostatní státy světa, které by se mohly legislativou EU nejen inspirovat, ale také při řešení
energetických a klimatických problémů více kooperovat.6
a)

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Složitá a komplikovaná vyjednávání o definitivní podobě nové směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie
vyvrcholila začátkem roku 2009. V průběhu legislativních prací byla směrnice mírně upravena oproti původnímu znění,
které bylo představeno v rámci klimaticko-energetického balíčku. Dne 5. 6. 2009 byla směrnice konečně uveřejněna v
Úředním věstníku Evropské unie č. L 140 jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna
2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a
2003/30/ES. Tato směrnice vstoupila v platnost dne 25. 6. 2009.
V politickém jednání napříč členskými státy se diskutovala aplikace zásady subsidiarity na tuto směrnici, resp. do
jaké míry je možné dosáhnout cílů tohoto návrhu na úrovni členských států. Zásadu subsidiarity je totiž možné použít
pouze v případě, nespadá-li návrh do výlučné pravomoci Společenství. V tomto případě se vycházelo ze zkušeností
nabytých při podpoře obnovitelných zdrojů energie v posledních letech. Je očividné, že skutečného pokroku v rozvoji
těchto zdrojů energie v členských státech mohlo být dosaženo teprve tehdy, pokud EU ustanovila první nástroje
obsahující závazné cíle, které mají být do určitého data dosaženy. V případě udělení iniciativy členským státům by byl
daný cíl ohrožen a současně by bylo nemožné provádět spravedlivé rozdělení konečného cíle 20% mezi členskými státy.
Členské státy si však stále udržují rozsáhlé pravomoci při rozvoji sektoru obnovitelných zdrojů energie a mají možnost
využívat způsoby, které uznají za vhodné a budou nejlépe aplikovatelné pro místní ekonomické a klimatické podmínky.7
K náležité harmonii dané směrnice s komunitárním právem je dále nezbytný soulad se zásadou proporcionality.
Problematika obnovitelných zdrojů energie a důvody jejich podpory se týkají Evropského společenství jako celku a
příslušná opatření je tak nezbytné přijímat na úrovni komunitárního práva. Směrnice definuje cíle, ponechává členským
státům dostatek volného prostoru při provádění směrnice a umožňuje jim aplikovat taková opatření, která nejlépe
uspokojují specifické vnitrostátní podmínky.
Členské státy mají povinnost implementovat směrnici 2009/28/ES do 5. prosince 2010. Ustanovení směrnice
2001/77/ES a směrnice 2003/30/ES, která se překrývají s ustanoveními této směrnice 2009/28/ES, by měla být zrušena 5.
prosince 2010. Pouze ustanovení, zabývající se cíli a zprávami za rok 2010, by měla zůstat v platnosti do konce roku
2011.
Směrnice obsahuje v článku 3 závazné národní cíle a opatření pro využívání energie z obnovitelných zdrojů
energie. EU si vytyčila cíl 20 % podílu na celkové spotřebě energie, včetně závazných cílů 20 % pro všechny členské státy
do roku 2020 ve shodě s cílem EU. Dle směrnice: „Nový legislativní rámec týkající se podpory a využívání obnovitelných
zdrojů energie v Evropské unii nabídne podnikatelské veřejnosti dlouhodobou stabilitu, nezbytnou pro racionální

EVROPSKÁ KOMISE, Energy for the future: renewable sources of energy; White Paper for a Community Strategy and Action Plan,
1997,COM (97)599.
Dostupné na: <http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf>
4 Úřední věstník Evropské unie č. L 236 ze dne 23. 9. 2003, s. 65.
5 Běhan P., Nová právní úprava energetiky v právu ES, časopis Energetika, č. 9, 2006, s. 7.
6 JONES, CH., LADEFOGED N., VAN STEEN H., HOWES T, EU Energy Law: Volume III - Book One, Renewable Energy Law and
Policy in the European Union, Leuven (Belgium): Claeys & Casteels Publishing BV, 2010, 115 an.
7 EUROPAN ENVIRONMENT AGENCY, Energy and environment in the European Union: tracking progress towards integration.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, s. 37 an.
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rozhodování o investicích do sektoru obnovitelných zdrojů, a tím zavede Evropskou unii na cestu vedoucí k čistší,
bezpečnější a konkurenceschopnější energetické budoucnosti.“8
V případě, že je splnění daného cíle pro členský stát zabráněno vyšší mocí, členský stát má neprodleně povinnost
informovat Evropskou komisi. Pokud Evropská komise potvrdí průkaznost vyšší moci, rozhodne zároveň o změně podílu
pro obnovitelné zdroje energie pro rok 2020 (článek 5, odst. 2).
Na základě zpráv předložených Evropské komisi většina evropských zemí předpokládá, že podíl obnovitelných
zdrojů energie na celkové spotřebě energie splní přesně podle přidělených závazných cílů (např. Česká republika nebo
Francie). Několik zemí, mezi nimiž figuruje Švédsko, Dánsko, Německo nebo Španělsko, oznámilo, že střednědobé cíle
zřejmě překročí a nabídlo své přebytky ostatním. Některé země přesto vyjádřily pochybnosti, zda se jim jejich sliby podaří
naplnit (např. Belgie nebo Nizozemsko).
Směrnice 2009/28/ES znamenala svým způsobem revoluční krok v podpoře vyššího využití obnovitelných zdrojů
energie. Stala se klíčovou součástí nové energetické politiky, která byla několik let intenzivně připravována v EU.
Směrnice prosazuje novou politiku zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu v EU, která by se
měla stát vedoucí iniciativou pro zvýšení nezávislosti EU v oblasti energie a boje proti klimatickým změnám. Nastavení
závazných národních cílů pro jednotlivé členské státy by mělo pomoci poskytnout jistotou investorům a stejně tak podpořit
trvalý rozvoj technologií. Ke splnění závazných cílů bude nutné, aby jak EU, tak členské státy investovaly značné finanční
prostředky do výzkumu a vývoje v oblasti technologií pro energie z obnovitelných zdrojů energie. Od členských států se
dále očekává, že v prosazování vnitrostátních opatřeních budou spolupracovat s místními a regionálními orgány a šířit
informovanost o možnostech vyššího využití obnovitelných zdrojů energie, což by jim mohlo pomoci ke splnění závazných
cílů.
Po nedůsledné implementaci a aplikaci směrnice 2001/28/ES je možné využít komplexní systém administrativních
nástrojů a notifikací, které by měly zaručit, že rozvoj vyššího využití obnovitelných zdrojů energie ve všech členských
státech bude probíhat přesně podle plánovaných závazných cílů. Mezi těmito opatřeními vyniká zejména národní akční
plán, který velmi podrobně mapuje vnitrostátní opatření k podpoře obnovitelných zdrojů energie a je v jednotlivých
členských státech závazný. I přesto, že je většina členských států optimistická vzhledem ke splnění svých závazných cílů
podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2020, směrnice dává členským státům možnost využití řady alternativních
nástrojů, které mohou pomoci tohoto cíle dosáhnout. Patří mezi ně primárně možnost společných projektů mezi členskými
státy nebo podpora vzájemného obchodování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v rámci vnitřního trhu s energiemi
mezi členskými státy.
3

ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

3.1

Český zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Stanovení potenciálu obnovitelných zdrojů energie a formy a výše podpory byly v letech 2003 až 2004
významným tématem při projednávání Státní energetické koncepce i novely energetického zákona. Po velice
komplikovaném vyjednávání byl 31. 03. 2005 schválen zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Hlavním účelem zákona je
podpora využití obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních
energetických zdrojů, podpora šetrného využívání přírodních zdrojů a vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle 8
% podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010 (na základě směrnice 2001/77/ES).
Sekundárními cíly nového zákona bylo přispění k diverzifikaci a decentralizaci zdrojů energie a s tím související zvýšení
bezpečnosti dodávek energie.
Zákon přispěl ke zvýšení jistoty vkládaných investičních prostředků do zařízení využívajících obnovitelných zdrojů
energie a měl přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech. Na základě platné právní úpravy si výrobce může vybrat ze dvou
systémů podpory. První variantou je povinný výkup, kde je stanovena pevná doba návratnosti po dobu ekonomické
životnosti zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Druhou možností je podpora formou zelených bonusů a
elektřina je obchodována na operátorem trhu s elektřinou (OTE) organizovaných trzích. Provozovatel přenosové nebo
distribuční soustavy pak následně hradí výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie cenu zeleného bonusu. Výkupní
ceny a zelené bonusy jsou stanoveny diferencovaně pro různé kategorie obnovitelných zdrojů energie, a to vzhledem k
rozdílným investičním a provozním nákladům pro jejich jednotlivé typy. Podpora je stanovena cenovými rozhodnutími
(formou vyhlášky) ERÚ.
Zákon dále stanoví podmínky pro vydání záruky původu vyrobené elektřiny z OZE. Energetický zákon podobně
upravuje osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie má za určitých podmínek právo na přednostní připojení zařízení využívající tyto zdroje energie k přenosové
soustavě nebo distribuční soustavě za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny.

8 Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu - Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie – Obnovitelné zdroje energie v 21.
století: cesta k udržitelnější budoucnosti, KOM/2006/0848. Dostupné na:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0848:FIN:CS:PDF>
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Česká republika se při podpisu Smlouvy o přistoupení k EU dohodla na splnění národního indikativního cíle −
podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2010 ve výši 8 %. Přesto, že byl zákon č. 180/2005 Sb.,
považován za progresivní normu, která zaručovala dostatečnou podporu obnovitelných zdrojů energie, podle některých
názorů byl přijat pozdě a nepomohl odstranit řadu administrativních překážek, které bránili většímu rozvoji obnovitelných
zdrojů energie. Zákonem č. 180/2005 byly vytvořeny stabilní podmínky pro podnikatelské rozhodování tím, že zákon
definuje systém podpory formou pevných výkupních cen, případně příplatků k tržním cenám elektřiny. Zároveň garantuje
výši výnosů z jednotky vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Systém podpory obnovitelných zdrojů energie, doplněný od roku
2004 o možnost podpory ze strukturálních fondů EU, pomáhá ke splnění cíle 8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé
domácí spotřebě elektřiny. Na splnění stanoveného podílu obnovitelných zdrojů energie má velký vliv samostatná hrubá
domácí spotřeba.
Pro úspěšnou implementaci směrnice 2009/28/ES se ukázalo jako nezbytné vydat nový zákon, který sjednotí
způsoby podpory pro všechny podporované zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje a kombinovaná
výroba elektřiny a tepla tak měly být soustředěny do jednoho právního předpisu. Podpora pro všechny tyto energetické
zdroje je totiž poskytována podobným způsobem a bylo tak shledáno jako účelné tyto zdroje spojit do jednoho zákona.
Rozhodnutí ERÚ (ve formě vyhlášky), které se týkají podpory všech těchto zdrojů, by měla navazovat na tento nový
zákon.
3.2

Připravovaný nový zákon o podporovaných zdrojích energie
Zákon č. 180/2005 Sb. v praxi znamenal velký růst investic do obnovitelných zdrojů energie a stávající obchodní
model výkupu elektřiny z těchto zdrojů energie se ukázal jako neefektivní a příliš nákladný. Ukázalo se tak jako nezbytné
stávající obchodní model přepracovat. Hlavním impulsem pro novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. byla implementace
směrnice 2009/28/ES a rychlý vývoj na trhu s obnovitelnými zdroji energie v ČR. Původně byla navrhovaná pouze novela,
ale vzhledem k významným změnám v posledních letech, které bylo nutné zohlednit v nové právní úpravě, se ukázalo
jako nezbytné přijmout nový zákon.
Primárním cílem připravovaného zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z
vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (dále též „POZE“) je dosažení
závazného cíle ve výši podílu 13 % na hrubé konečné spotřebě energie v ČR do roku 2020. Návrh zákona nově zařazuje
ustanovení, která se týkají vypracování, aktualizace a použití Národního akčního plánu pro využití energie z obnovitelných
zdrojů. Za zpracování Národního akčního plánu bude odpovědné MPO. Národní akční plán by na základě navrhované
úpravy měl vycházet ze SEK a měl by reflektovat postupné zvyšování energetické účinnosti a úspor energie. Dále by měl
posuzovat nezbytnost budování nové energetické infrastruktury.
POZE upravuje nový model výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a
kombinované výroby elektřiny a tepla. Podpora již nebude vyplácena výrobcům prostřednictvím provozovatelů
distribučních a přenosových soustav, ale ze zvláštního účtu, který povede operátor trhu s elektřinou. Podpora bude dále
nově stanovena odlišně s ohledem na druh, umístnění a velikost výrobny. Za účelem efektivnějšího využívání energie by
měla být podpora poskytnuta pouze tehdy, pokud výrobna elektřiny bude splňovat minimální účinnosti užití energie, které
stanoví vyhláškou MPO.
U solárních elektráren se bude podpora vztahovat pouze na výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na
obvodové zdi budovy. Podpora se tak nebude vztahovat na výrobny využívající solární panely, které budou umístěny na
orné půdě zemědělského půdního fondu a půdě lesního půdního fondu. V případě, že pro daný druh obnovitelného
zdroje energie již bylo dosaženo hodnoty předpokládané výroby stanovené v národním akčním plánu, nemusí již být pro
tento druh vypsána podpora na další rok.
Návrh nového zákona předpokládá možnost vytvářet mezistátní projekty a statisticky převádět elektřinu z
obnovitelných zdrojů energie souvisejících s dosažením národních cílů.
Stejně jako v zákoně č. 180/2005 je v návrhu POZE ustanovena povinnost pro provozovatele přenosové soustavy
a provozovatele distribučních soustav přednostně připojit k elektrizační soustavě výrobny obnovitelných zdrojů energie,
druhotných zdrojů a kombinované výroby. Tato povinnost přednostního připojení je však možná pouze za předpokladu, že
nedojde k narušení spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy, naplní se opatření stanovená Národním
akčním plánem a splní se podmínky připojení a dopravy elektřiny.
V rámci implementace směrnice 2009/72/ES, 2009/73/ES se souběžně s návrhem POZE připravuje novela
energetického zákona, která již odráží změny provedené v návrhu POZE. Měla by primárně vypustit ustanovení týkající
druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, které by měly být včleněny do POZE.
V souvislosti s novým zákonem POZE by se měl změnit také zákon o odpadech. Měl by zohlednit likvidace
nebezpečných částí některých obnovitelných zdrojů energie po skončení jejich životnosti nebo při jejich znehodnocených
nebo nefunkčních částech. Konkrétně se jedná o solární elektrárny, resp. solární panely, které by mohly z důvodu jejich
současného velkého rozvoje značně zatížit životní prostředí. Návrh novely zákona rozšiřuje okruh výrobků, pro které je
stanoveno bezplatné odběrné místo u prodejců těchto výrobků, kteří přebírají odpovědnost za likvidaci nebezpečných
částí stanovených výrobků (např. televizorů) také na solární panely.
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V rámci novely stavebního zákona by měla být dána povinnost posouzení využití obnovitelných zdrojů energie do
politiky územního rozvoje. Současná právní úprava již stanoví povinnost zohlednit obnovitelné zdroje energie v SEK,
územní energetické koncepci a dokumentaci pro územní a stavební řízení při výstavbě nových budov.
4

SLOVENSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
K zajištění podpory a úpravy pravidel trhu pro oblast využití obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby
elektřiny a tepla v SR by měl primárně přispět nový zákon č. 309/2009 Z.z. o podpoře obnovitelných zdrojů energie a
vysoce účinné kombinované výroby, který schválila Národní rada Slovenské republiky 19. června 2009. Zákon byl vydán
na základě usnesení vlády č. 383/2007 Z.z. k návrhu Strategie vyššího využití obnovitelných zdrojů energie na
Slovensku.
Tímto zákonem se primárně realizuje Směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla a
Směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou, která již byla do
slovenských právních předpisů transponována (i když nepříliš důsledně). Zákon č. 309/2009 Z.z. představuje velmi
komplexní a obsáhlý právní předpis (obsahuje 6 článků, 21 paragrafů a 1 přílohu). Zákon stanoví podmínky a způsob
podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby
biometanu. V zákoně jsou rovněž upravena práva a povinnosti výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a
kombinované výroby elektřiny a tepla jakož i dalších účastníků trhu s elektřinou a plynem.
Hlavním cílem zákona je lepší využití primárních energetických zdrojů, prostřednictvím zvýšení výroby
obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s následným snížením emisí
skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Zákon si klade za úkol optimalizovat fungování trhu s elektřinou v oblasti
kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie, a podpořit tím decentralizovanou výrobu elektřiny.
Zákon nově upravuje působnost orgánů státní správy, zvláště Ministerstva hospodářství SR (MH SR), Úřadu pro regulaci
síťových odvětví (ÚRSO) a ostatních dotčených státních orgánů.
V oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla má MH SR povinnost analyzovat možnosti pro uplatňování tohoto
druhu energie a zajistit, aby výpočet vysoce účinné kombinované výroby byl prováděn nediskriminačním způsobem a
zohledňoval zvláštnosti různých technologií výroby. MH SR vypracovává každé čtyři roky zprávu o výsledku posouzení
podílu výroby vysoce účinnou kombinovanou výrobou na trhu s energií. Na základě § 19 zákona má MH SR povinnost
obecně závazným právním předpisem stanovit způsob výpočtu množství elektřiny vyráběné kombinovanou výrobou
elektřiny a tepla a způsob provádění měsíční bilance výroby a dodávky elektřiny. Hlavním úkolem ÚRSO je cenová
regulace v energetických odvětvích.
§ 2 zákona definuje obecné hlavní pojmy, jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby
elektřiny a tepla, včetně definice pojmů, které jsou upraveny ve směrnici 2001/77/ES a směrnici 2004/8/ES. Způsob
podpory a podmínky podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vysoce kombinované výroby jsou uvedeny
v § 3, ve kterém se určují způsoby podpory, hranice výkonů zařízení, kritéria pro poskytnutí podpory a lhůta, během níž
podpora bude poskytována. Podpora je zajištěna především přednostním připojením zařízení na výrobu elektřiny do
regionální distribuční soustavy, přístupem do přenosové soustavy nebo do distribuční soustavy, doplatkem a převzetím
odpovědnosti za odchylku provozovatelem regionální distribuční soustavy. Výrobce elektřiny má právo připojení do
distribuční soustavy, pokud o připojení požádá, uhradí cenu za připojení a zařízení zároveň splňuje technické podmínky a
obchodní podmínky připojení do sítě tak. Musí být rovněž zachována bezpečnost, spolehlivost a stabilita provozu
přenosové a distribuční soustavy.
Pro výrobce elektřiny kombinovanou výrobou je nadto zákonem stanovená povinnost vykonávat měsíční bilanci
výroby a dodávky elektřiny, výroby a dodávky tepla a využití mechanické energie vyrobené kombinovanou výrobou.
Práva a povinnosti provozovatele distribuční a přenosové soustavy jsou stanoveny v § 5 zákona. Primární
povinností je na svém vymezeném území přednostně připojit do soustavy zařízení výrobce elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie nebo kombinované výroby elektřiny a tepla (pouze však v případě, že výrobce o připojení řádným
způsobem požádá a dodrží zákonem stanovené podmínky).
Provozovatel regionální distribuční soustavy je oprávněn využívat odebranou elektřinu pouze na krytí ztrát. Pokud
okamžitý výkon odebrané elektřiny překročí množství potřebné ke krytí ztrát v distribuční soustavě, má provozovatel
regionální distribuční soustavy právo prodat tuto elektřinu třetí straně za tržní cenu. Takový prodej elektřiny se nepovažuje
za podnikání v energetice a nevyžaduje povolení pro dodávku elektřiny podle zvláštního předpisu.
Cenu za elektřinu stanoví Úřad pro regulaci síťových odvětví a měl by při tom zohlednit druh obnovitelného zdroje
energie, použité technologie, termín uvedení zařízení pro výrobu elektřiny do provozu a velikost instalovaného výkonu
zařízení výrobce elektřiny.
Ustanovení § 4 zákona stanoví práva a povinnosti výrobce elektřiny. Základní podmínkou pro uplatnění práva na
odběr a na doplatek je podle zákona předložení potvrzení o původu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
vydané na následující kalendářní rok (podobné ustanovení platí pro kombinovanou výrobu). Na základě § 7 zákona
uděluje ÚSVO potvrzení o původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na základě žádosti výrobce elektřiny
z těchto zdrojů energie a to za uplynulý nebo na následující kalendářní rok. Potvrzení o původu nebo srovnatelná záruka o
původu elektřiny, která byla vydána v jiné členské zemi EU, bude stejně tak platné i v SR. Eventuální odmítnutí uznání
záruk původu elektřiny z jiného členského státu musí vycházet z objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií.
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Ustanovení § 9 stanoví podporu produkce specifického druhu obnovitelných zdrojů energie a to biometanu, který
je zušlechtěným druhem bioplynu. Ustanovení § 12 upravuje vydávání potvrzení o původu biometanu. Potvrzení vydá
ÚRSO výrobci biometanu na základě žádosti (a příslušné přílohy), jejíž obsah upravuje uvedené ustanovení. K žádosti o
vydání potvrzení o původu biometanu výrobce biometanu předloží certifikát vystaven akreditovanou laboratoří, kterým se
potvrzuje, že zařízení vyrábí biometan odpovídající kvalitě zemního plynu.
Státní dozor a správní delikty jsou ustanoveny v § 15 a 16 zákona. Státní energetická inspekce vykonává dohled
nad dodržováním zákona a za porušení zákona je oprávněna ukládat pokuty. O námitkách proti rozhodnutím ÚRSO
rozhoduje prezident ÚRSO.
V souvislosti s novým zákonem č. 309/2009 Z.z. byla novelizována řada právních předpisů v oblasti energetiky.
Zákon č.. 276/2001 Z.z. o regulaci v síťových odvětvích rozšířil působnost ÚRSO (např. při vydávání potvrzení o původu
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie). Dále byla do tohoto zákona vložena povinnost pro regulované subjekty
dodržovat zákon č. 309/2009 Z.z. (tyto nové povinnosti kontroluje ÚRSO, který také ukládá sankce).
Významným způsobem byl také změněn zákon č. 656/2004 Z.z. o energetice, který byl doplněn o povinnosti
provozovatele distribuční soustavy, vztahující se na přednostní připojení zařízení využívající obnovitelné zdroje energie k
distribuční soustavě (při splnění stanovených podmínek). Do zákona 656/2004 Z.z. o energetice byly vloženy informační
povinnosti výrobce obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s měřením elektřiny. Do oprávnění Státní energetické
inspekce se pak podle § 66 odst.. 1 písm. e) zákona č. 656/2004 Z.z. doplňuje oprávnění uložit pokutu i za nesplnění
povinností podle § 35a, vztahujících se na měření elektřiny.
V souvislosti s přijetím směrnice 2009/28/ES se očekává významnější v roce 2011. Po posouzení zkušeností z
aplikace zákona se dá se očekávat změna některých ustanovení z důvodu nastavení souladu s jinými obecně závaznými
právními předpisy.
5

ZÁVER
EU již desítky let prosazuje legislativní opatření, které významnou měrou ovlivňují energetickou politiku a
legislativu členských států. Důležitost společné energetické politiky narůstala jak s významem ochrany životního prostředí,
tak s energetickými problémy, které se s postupem času ukázaly být více a více akutními. EU byla nucena vypracovat
komplexní a efektivní energetickou politiku s fungujícím legislativním rámcem a širokou působností. Vytvořila proto i
kvalitní institucionální základnu, která se problematikou energetické politiky zabývá.
EU je nucena při tvorbě energetické politiky postupovat v každé oblasti velmi obezřetně a důkladně, protože
názory členských států se v mnoha oblastech často diametrálně liší a hledání kompromisu je tak velmi náročné. V
oblastech, kde panuje větší shoda, má EU ambice upravovat legislativní opatření poměrně detailně a velmi účinně. To
ukázalo i přijetí klimaticko-energetického balíčku, který upravuje taková radikální ustanovení, jež mají zásadní vliv na
energetickou politiku členských států. Členské státy jsou nuceny přepracovat svoje dosavadní strategie a vytvořit nové
koncepce směřující k naplnění stanovených cílů. V největší míře se tento trend nejspíše projeví u obnovitelných zdrojů
energie. Země, které obnovitelné zdroje využívají stále v malé míře, jsou nuceny vytvořit komplexní projekty k posílení
významu a využívání tohoto zdroje energie. Evropská unie členským zemím nabízí integrované partnerství, které jim
kromě řady povinností vytváří i značné možnosti spolupráce, jak při zavádění obnovitelných zdrojů energie postupovat a
efektivně je využívat. Zkušenosti členských zemí, které obnovitelné zdroje energie využívají ve velké míře, mohou pomoci
ostatním státům i přesto, že podmínky pro jejich zavádění jsou v každém státě odlišné. Samotná EU disponuje
propracovaným a fungujícím mechanismem, který poskytuje systém poradenské a administrativní pomoci pro členské
státy.
Na Slovensku nejsou doposud rozpracovány plošné systémy informovanosti a vzdělanosti obyvatelstva, které by
mohly nastartovat zájem o využívání obnovitelných zdrojů energie. Stejně tak nejsou dostatečně zpracovány regionální
koncepce na využívání obnovitelných zdrojů energie, které by měly být vypracovány na základě potenciálu jednotlivých
druhů této energie. Dle některých názorů nepřinese nový zákon výrazný rozvoj technologií obnovitelných zdrojů energie a
kombinované výroby elektřiny a tepla a SR tak může mít problémy při splnění svých závazných cílů pro celkový podíl
obnovitelných zdrojů energie do roku 2020. Pouze zkušenosti s aplikací zákona však ukážou, do jaké míry tento zákon
opravdu podpoří udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů energie na Slovensku. Do praxe bude nutné zavést i jiné podpůrné
mechanismy, zejména takové, které zpřístupní využívání obnovitelných zdrojů energie širší veřejnosti. S tím souvisí i
nastavení transparentních a jednoduchých administrativních procesů.
Zákon č. 180/2005 v České republice bezesporu nastartoval růst energie z obnovitelných zdrojů energie, nastavil
dostatečné investiční stimuly, které motivovaly výrobce investovat do energie z těchto zdrojů. V posledních letech však
došlo k vysokému snížení investičních nákladů na zařízení využívající solární energie, což mělo za následek, že solární
energie byla až příliš zvýhodněna a dala prostor pro spekulativní a neekonomický rozvoj sluneční energie v ČR. Obchodní
model nastavený zákonem č. 180/2005 nedokázal na tento nečekaný růst reagovat. Navrhovaný zákon přináší
přepracovaný obchodní model, který by měl zajistit udržitelný a spravedlivý vývoj všech obnovitelných zdrojů energie na
území ČR.
Od nového zákona POZE byla očekávána i systémová podpora výroby tepla z OZE. Nový návrh zákona však s
takovou podporou nepočítá. Návrh zákona POZE pouze odkazuje na investiční podporu z dotačních programů, což nelze
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považovat za podporu dostatečnou. Dá se však očekávat, že zákon o podpoře tepla z OZE bude v budoucnu přijat, a to
buď pouze pro samostatnou výrobu tepla, nebo i pro vysoké využití odpadního tepla z výroby elektřiny.
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KOMPARACE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ÚPRAVY PODPORY OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ ENERGIE
Helena Doležalová
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Právní úprava podpory obnovitelných zdrojů energie by měla plnit požadavky environmentální a energetické
politiky Evropské unie i mezinárodní závazky, avšak současně by měla předcházet negativním dopadům této podpory na
ekonomiku, do sociální oblasti, i na životní prostředí. Slovenská republika se snaží tento problém řešit podobně jako
Česká republika, což vyplývá zejména z povinnosti obou států transponovat směrnice Evropské unie, ale i ze společné
minulosti. Rozdíly lze nalézt např. v předmětu úpravy zákonů o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,
v předmětu této podpory či v koncepci jejích nástrojů.
Kľúčové slová: environmentální politika, energie, obnovitelné zdroje, ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.
Abstract: Legal regulations on the promotion of renewable energy sources should fulfil the requirements of the
environmental and energy policy of the European Union in addition to international obligations. At the same time, it should
prevent negative impacts of the promotion on economy, social area, and the environment. The Slovak Republic tries to
solve this problem like the Czech Republic, which follows on the duty of both states to transpose directives of the
European Union as well as the common history. Differences can be seen e.g. in the objects of the Acts on the promotion
of the use of energy from renewable sources, in the objects of the promotion, or in the concepts of its instruments.
Key words: environmental policy, energy, renewable sources, environmental protection, sustainable development.
1

ÚVOD
Snaha zvýšit využívání energie z obnovitelných zdrojů, kontrolovat spotřebu energie, uspořit ji a zvýšit
energetickou účinnost je součástí balíčku opatření za účelem snižování emisí skleníkových plynů a ke splnění Kjótského
protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, dalších závazků Evropské unie, jakož i mezinárodních závazků
týkajících se snižování emisí skleníkových plynů.
Změna klimatu je jednou z oblastí, na niž se zaměřuje environmentální politika Evropské unie. Mezi prostředky
k dosažení cílů této politiky patří i vývoj nové právní úpravy a změny stávajících předpisů.1 Členské státy Evropské unie
mají povinnost uvést své právní předpisy do souladu se směrnicemi na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů,
k čemuž mohou využít různé nástroje, režimy a mechanismy.
Zákony o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a prováděcí předpisy k nim jsou přijímány k posílení
ekologických aspektů v energetice. V loňském roce však bylo nutné právně, ekonomicky i politicky řešit negativní dopady
neočekávaného růstu výstavby fotovoltaických elektráren.2 Za zásadní problém z hlediska ochrany životního prostředí je
pokládán zábor zemědělské půdy a změna krajinného rázu.
Samotná problematika právní úpravy podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů je velice široká a její
komplexní postižení by přesáhlo stanovený rozsah tohoto příspěvku, proto ji zúžím na základní právní předpisy upravující
podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů. Zaměřím se zejména na zásadní teoretická a ústavní východiska,
z nichž vychází úprava v zákonech na podporu využívání obnovitelných energetických zdrojů, a na předmět a způsoby
této podpory. Související a podzákonné předpisy pouze zmíním. Závěrem uvedu přístup ke změnám předmětné právní
úpravy v loňském roce v České a Slovenské republice.
2

SPOLEČNÝ ZÁKLAD
Může se zdát, že je v rozporu s výše uvedeným zúžením tématu následující výčet základních právních předpisů,
avšak z Ústav a ze zákonů o životním prostředí obou zemí je třeba vycházet nejen s ohledem na jejich bývalé společné
státoprávní uspořádání, ale i proto, že tyto prameny obecně upravují ekonomické nástroje a podmínky podpory využívání
energie z obnovitelných zdrojů. Česká a Slovenská republika jsou členskými státy Evropské unie; je tedy nezbytné zmínit
i příslušné směrnice, které jsou transponovány v zákonech o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
2.1

Ústavy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ústava České republiky), ve svém článku 7 ukládá
státu povinnost dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Podobné znění („štát dbá o
šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účinnů starostlivosť o životné prostredie“ ) obsahuje i čl.
1
2
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44 odstavec čtvrtý ústavního zákona č. 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky). Jde o značně neurčité formulace,
nicméně lze z nich dovodit povinnost státu chránit životní prostředí a respektovat tuto prioritu ve vlastní činnost, jakož i
legitimní důvod pro státní regulace určitých činností prováděných soukromými subjekty. Tyto články dále provádí zejména
zákony o životním prostředí.3
2.2

Zákony o životním prostředí
Zákony o životním prostředí v České republice i na Slovensku mj. obsahují definice základních pojmů a principů,
jako např. přírodní zdroje, obnovitelné zdroje, udržitelný rozvoj apod. Uvádí též možné ekonomické nástroje na ochranu
životního prostředí, a to jak negativní, tak i pozitivní.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 32, že zvláštní předpisy
stanoví, kdy mohou být právnické nebo fyzické osoby, které chrání životní prostředí nebo využívají přírodní zdroje
v souladu s principem udržitelného rozvoje, zvýhodněny úpravami daní a odvodů nebo poskytováním úvěrů a dotací.
Zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí, v aktuálním znění, také v § 32 stanoví, že „Osobitné predpisy
ustanovia, kedy môžu byť právnické alebo fyzické osoby, ktoré chránia životné prostredie alebo využívajú prírodné zdroje
v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, zvýhodnené úpravami daní a odvodov alebo poskytovaním úverov a
dotácií”.
Uvedené výčty ekonomických nástrojů je třeba chápat jako příkladné. Závaznost a vynutitelnost jim zákonodárce
poskytuje ve zvláštních zákonech.4
Za zásadní pro výklad těchto zvláštních zákonů, mezi něž patří i zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, lze
pokládat zmíněný princip udržitelného rozvoje, který je v obou zákonech o životním prostředí definován prakticky shodně
jako takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Tato definice tedy v podstatě
rozděluje rozvoj na tři pilíře, které by měly být vyvážené: environmentální, ekonomický a sociální. Na tento princip je třeba
pamatovat i v souvislosti se skutečností, že biodiverzitu negativně ovlivňují mj. zábory území, k nimž dochází v důsledku
upřednostňování ekonomických či sociálních zájmů a nepochopení důsledků poklesu biodiverzity.
2.3

Evropské směrnice
Právní úprava podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů vychází ze směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trh
s elektřinou a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (druhá zrušená
směrnice upravovala podporu užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě). Členské státy byly
povinny směrnici 2009/28/ES transponovat do 5. prosince 2010, avšak dosud se tak v plné míře nestalo.
Stanovení závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie bylo předmětem několikaletých diskusí, než bylo
dosaženo konsensu. Způsoby dosažení stanovených cílů byly klíčovými aspekty této debaty. Podle výše uvedených
směrnic si členské státy mohou samy zvolit mechanismus podpory a tak experimentovat s jednotlivými systémy. Většinou
převládá systém výkupních cen doplněný zelenými certifikáty. Stále však nejsou dostatečně využívány všechny možnosti
podpory, např. vhodná úprava daní.5
3

ZÁKONY O PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
S podporou obnovitelných zdrojů energie souvisí poměrně značné množství předpisů: v České republice je to
např. zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákon č. 86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší, a na Slovensku např. zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach, cenové výnosy, atd. Naprosto zásadní jsou však samostatné zákony o této podpoře, tedy český
zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o
podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a slovenský zákon č. 209/2009 Z.Z. o podpore
obnovitelných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v aktuálním znění.
3.1

Zákon č. 180/2005 Sb.
Dne 31. března 2005 se Parlament České republiky usnesl na zákonu č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
Účelem tohoto zákona, stanoveným v § 1 odst. 2, je podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, zajistit trvalé zvyšování
podílu obnovitelných zdrojů na potřebě primárních energetických zdrojů, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a
k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných
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zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování
tohoto podílu po roce 2010. Tento zákon je tedy třeba vykládat v souladu s ostatními relevantními prameny.
3.2

Zákon 309/2009 Z.z.
Na zákonu č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteĺných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o
zmene a doplnení niektorých zákonov se Národná rada Slovenskej republiky usnesla dne 19. června 2009 (do tohoto data
byla směrnice 2001/77/EC transponována jinými zákony, a nikoli specificky zaměřeným zákonem. Oproti zákonu č.
180/2005 Sb. zákon č. 309/2009 Z.z. nestanoví svůj účel, ale přímo předmět úpravy, základní pojmy, způsob a podmínky
podpory atd. Na rozdíl od zákona č. 180/2005 Sb. je v aktuálním znění zákona č. 309/2009 Z.z. již transponovaná
směrnice 2009/28/ES.

3.3

Předmět úpravy a podpory
Předmětem úpravy zákona č. 180/2005 Sb. je způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a
z důlního plynu z uzavřených dolů, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.
Zákon se tedy nezaměřuje na obnovitelné zdroje jako celek (neupravuje např. podporu výroby tepelné energie
z obnovitelných zdrojů), ale pouze na jejich využití k výrobě elektřiny. Navíc je však upravena podpora důlního plynu,
ačkoli to není obnovitelný zdroj energie.6
Podpora se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky
připojených do elektrizační soustavy České republiky přímo, prostřednictvím odběrného místa nebo jiné výrobny elektřiny
připojené k elektrizační soustavě České republiky. Nevztahuje se na větrné elektrárny umístěné na rozloze 1 km2 o
celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe a na druhy a způsoby využití biomasy nespecifikované prováděcím právním
předpisem zohledňujícím ochranu životního prostředí. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena
odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny, popř. podle parametrů biomasy.
Energetickým regulačním úřadem by mělo být ekonomicky zvýhodněno využívání odpadní biomasy z dřevovýroby a
průmyslového zpracování dřeva pro účely výlučného spalování pevné biomasy, jakož i účelově pěstovaná energetická
biomasa při společném spalováním pevné biomasy a neobnovitelného zdroje energie.V případě elektřiny vyrobené
využitím energie slunečního záření se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s
instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy
spojené se zemí pevným základem evidované v katastru.
Zákon č. 309/2009 Z.z. stanoví jednak způsob podpory a podmínky výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie, elektřiny vysoce účinnou kombinovanou výrobou a biometanu, dále práva a povinnosti výrobců elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie, elektřiny kombinovanou výrobou, elektřiny vysoce účinnou kombinovanou výrobou a
biometanu, práva a povinnosti dalších účastníků trhu s elektřinou a plynem a práva a povinnosti právnické nebo fyzické
osoby uvádějící na trh motorová paliva a jiné energetické produkty použité na dopravní účely (pohonné látky).
V zákoně č. 309/2009 Z.z. je tedy na rozdíl od zákona č. 180/2005 Sb. upravena podpora biometanu
(definovaného jako upravený bioplyn, který má technické parametry srovnatelné s technickými parametry zemního plynu,
přičemž bioplynem se rozumí plyn určený na energetické využití, vznikající z biomasy fermentací, a biomasou biologicky
rozložitelná složka výrobku, zbytku rostlinných látek a živočišných látek ze zemědělství, lesnictví, biologicky rozložitelná
složka komunálního odpadu a biologicky rozložitelná složka průmyslového odpadu včetně louhu ze zpracování dřeva).
Oproti zákonu č. 180/2005 Sb. obsahuje zákon č. 309/2009 Z.z. v § 3 odst. 2 přímo parametry zařízení
vyrábějícího elektřinu, a to v souvislosti se způsobem podpory.
V obou zákonech se podpora vztahuje na spoluspalování biomasy. To je však v praxi považováno za příčinu
plýtvání s biomasou i jejího zdražení.7
Oba zákony nezahrnují elektřinu z přečerpávacích vodních elektráren mezi elektřinu z obnovitelných zdrojů,
neboť je výsledkem specifických technologických, nikoli přirozených procesů.

3.4

Nástroje podpory
Podle směrnice 2001/77/ES mohou členské státy jako systémy podpory obnovitelných zdrojů energie využít např.
zelené certifikáty, investiční pomoc, osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně či programy přímé cenové
podpory. Směrnice 2009/28/EC rozumí režimem podpory jakýkoli nástroj, režim či mechanismus podporujícím užívání
energie z obnovitelných zdrojů snížením nákladů na výrobu této energie, zvýšením ceny, za kterou ji lze prodat, zvýšením
množství takto prodané energie prostřednictvím povinnosti využívat energie z obnovitelných zdrojů, nebo investiční
pomocí, osvobozením od daně nebo snížením daně, vrácením daně, režimy podpory pro povinnost využívat energii
z obnovitelných zdrojů, včetně režimů používajících zelené certifikáty a režimy přímé cenové podpory, včetně tarifů
výkupních cen a plateb prémií.
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Způsobů podpory obnovitelných zdrojů energie, které mohou členské státy zvolit, je tedy poměrně mnoho. Ne
vždy je však podpora vhodně diverzifikovaná.
V zákoně č. 180/2005 Sb. jsou upravena dvě základní (a nejvíce využívaná) schémata podpory, a to systém
výkupních cen a zelené bonusy, a také povinnost přednostního připojení zařízení výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Zelený bonus je definován v § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 180/2005 Sb. jako „finanční částka navyšující tržní
cenu elektřiny a hrazená provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny
z obnovitelných zdrojů, zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti
spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení a kvalitu dodávané elektřiny“. Jde tedy o prémii za produkci
environmentálně šetrnějšího produktu a kompenzaci za související rizika.8
Výši výkupních cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů stanoví Energetický regulační úřad na kalendářní rok
dopředu podle ustanovení § 6 zákona č. 180/2005 Sb.
Zákon č. 309/2009 Sb. tuto podporu zajišťuje:
1. přednostním:
připojením zařízení na výrobu elektřiny do regionální distribuční soustavy,
přístupem do soustavy,
přenosem elektřiny, distribucí elektřiny a dodávkou elektřiny,
2. odběrem elektřiny provozovatelem regionální distribuční soustavy, do které je zařízení výrobce elektřiny
připojené přímo nebo prostřednictvím místní distribuční soustavy za ceny elektřiny na ztráty,
3. doplatkem,
4. převzetím odpovědnosti za odchylku provozovatelem regionální distribuční soustavy.
Jednotlivé způsoby podpory jsou závislé na parametrech zařízení na výrobu elektřiny.
Ekonomické nástroje stanovené tímto zákonem jsou tedy koncipovány poněkud odlišně než v zákoně č. 180/2005
Sb., i když v podstatě převažuje o systém garantovaných výkupních cen. Výši doplatku tvoří rozdíl mezi pevnými cenami
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a cenami elektřiny na ztráty. Výkupní ceny na každý rok jsou stanoveny výnosem
ÚRSO (Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).
3.5

Ostatní ustanovení zákonů o podpoře
Kromě způsobů a podmínek podpory upravuje zákon č. 180/2005 Sb. působnost v oblasti kontroly ustanovení
zákona, správní delikty, zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů a změny zákona o hospodaření energií
a zákona o ochraně ovzduší.
Zákon č. 309/2009 Z.z. upravuje i potvrzení o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie i elektřiny vyrobené
vysoce účinnou kombinovanou výrobou, dále pravidla zúčtování a evidence elektřiny, řízení o námitkách, působnost
ministerstva hospodárstva SR, státní dozor, správní delikty a vztah ke správnímu řádu.
V principu se tedy obě úpravy zásadně neliší, odlišnosti vyplývají spíše z rozdílů v souvisejících právních
předpisech.
3.6

Poslední a připravované změny
Zákon č. 180/2005 Sb. byl v posledních dvou letech čtyřikrát novelizován. Kromě změny provedené zákonem č.
281/2009 Sb. v souvislosti s přijetím daňového řádu byly zásadní tyto změny, jejichž cílem bylo především omezit podporu
velkým fotovoltaickým elektrárnám umístěným na zemědělské půdě. Na základě zákona č. 137/2010 Sb. se změnil
způsob stanovení výkupních cen, a to v závislosti na druhu obnovitelného zdroje a v souvislosti s dobou návratnosti
investic, změna provedená zákonem č. 330/2010 Sb. se týkala vymezení předmětu podpory a zákon 402/2010 Sb. se
vztahoval zejména na financování podpory, poskytnutí dotace a odvod z elektřiny ze slunečního záření.
Nejvíce emocí vyvolala poslední změna zákon č. 180/2005 Sb., a to zejména zavedením odvodů z elektřiny ze
slunečního záření, které se vztahují na tuto elektřinu vyrobenou od 1.1.2011 do 31.12.2013 v zařízení uvedeném do
provozu od 1.1.2009 do 31.12.2010. Objevují se názory, že "úprava odvodů z elektřiny vyrobené ze slunečního záření ...
je v rozporu s ústavním pořádkem ČR a Úmluvou (o ochraně lidských práv a základních svobod) ..., že je zaváděna daň
dopadající ne na všechny provozovatele FVE ... činí rozdílu na základě zcela neuchopitelného a v právním státě
neobhajitelného kritéria“.9 Ovšem datum uvedení do provozu je kriteriem používaným pro stanovený výše výkupních cen
v České republice i při stanovení ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie na Slovensku.
Návrh zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (o podporovaných zdrojích energie, kterým by měla být jednak
implementována směrnice 2009/28/ES a také odstraněny nedostatky obsažené v zákoně č. 180/2005 Sb., čeká v
současné době na projednání vládou České republiky. 10
Na Slovensku je využití obnovitelných zdrojů energie stále prakticky v začátcích. Výjimku tvoří vodní elektrárny.
Větrné a sluneční elektrárny pokrývají svým výkonem pouze nepatrnou část celkové spotřeby elektrické energie, i když se
KLOZ, M. et al. Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, s. 56.
LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R., BEDNÁŘ, J. Ústavní aspekty odvodů ze solární elektřiny. Právní rozhledy 5/2011, s. 166.
10 Knihovna připravované legislativy [cit. 5.4.2011] Dostupné z www: <http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf>.
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v roce 2010 zvýšil zájem investorů o výstavbu solárních zařízení. Stát však poměrně rychle přistoupil k omezení těchto
záměrů. Podpora se zaměřuje zejména na využívání sluneční energie u rodinných a bytových domů na ohřev vody
a vytápění a na využívání biomasy.11
Zákon č. 309/2009 Z.Z. byl novelizován jednak v souvislosti s úpravou podpory biopaliv (zákonem č. 492/2010
Z.z.) a zejména zákonem č. 558/2010 Z.z. za účelem omezení podpory fotovoltaických zařízení, a to v závislosti na
velikosti instalovaného výkonu a na umístění zařízení. Tato novela však vzbudila obavy o možnost dokončení započatých
projektů a vyvolalo diskuse o porušení ústavních zásad a mezinárodních smluv o ochraně investic.12 Omezení podpory se
vztahuje na projekty fotovoltaických zařízení, které budou uvedeny do provozu po 30.6.2011.13
Slovensko k tomuto omezení přistoupilo spíše preventivně, aby zabránilo problémům, které se vyskytly v České
republice.14 Kromě biomasy však další možnosti pro rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie nejsou, neboť lokality
vhodné pro umisťování velkých vodních elektráren jsou v současnosti už hydroenergeticky využívané, resp. ve stadiu
příprav a výstavby, a rozvoj malých vodních elektráren omezují přísné limity ochrany přírody a krajiny.15
4

ZÁVĚR
Ačkoli se Česká i Slovenská republika snaží prostřednictvím své právní úpravy podpořit využívání energie
z obnovitelných zdrojů a tak dostát svým závazkům, stále hledají vhodný způsob, jak současně zabránit negativním vlivům
této podpory na ekonomiku, životní prostředí i na sociální oblast. V obou zemích byly přijaty zákony o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů energie, které však nelze pojímat izolovaně, bez návaznosti na předpisy související. Je třeba brát na
vědomí, že teoretické a ústavní základy podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména však princip
udržitelného rozvoje, ovlivňují nejen stanovení této podpory, ale i její omezení, je-li s těmito koncepty v rozporu. Mezi
zásadní problémy obou úprav tedy patří (ne)soulad s principem udržitelného rozvoje, a to jednak z důvodu nedostatečné
diverzifikace podpory způsobující neschopnost vyrovnat se s vnějšími vlivy, a také pro nevyrovnaný vztah jeho základních
pilířů. S tím souvisí také problém nastavení limitů (horních hranic) podpory, které jsou spíše dodatečně doplňovány,
čemuž se pochopitelně brání subjekty z podpory profitující. Oproti České republice lze označit slovenský přístup
k podpoře využívání obnovitelných energetických zdrojů za opatrnější a zdrženlivější, nicméně i Slovenská republika musí
také řešit problémy vyplývající z nevhodně koncipované právní úpravy této podpory, třebaže v menším rozsahu než je
tomu v České republice.
Právní úprava předmětné podpory se ve sledovaných státech liší v mnoha aspektech, např. v předmětu úpravy
zákonů o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, v předmětu této podpory, v jejích nástrojích, apod., ovšem
v zásadních rysech je tato úprava podobná, což je ovlivněno zejména bývalým společným státoprávním uspořádáním a
současným členstvím obou zemí v Evropské unii.
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO V PROMĚNÁCH PRÁVNÍ ÚPRAVY VE VZTAHU
K PRÁVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Marie Poláčková
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: První část příspěvku je věnována vývoji právní úpravy vztahující se k závaznému stanovisku. Institut závazných
stanovisek byl ovlivněn především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V návaznosti na proměny právní úpravy je druhá část příspěvku zaměřena
na samostatnou přezkoumatelnost závazných stanovisek ve správním soudnictví. Tato část příspěvku reaguje na zákon č.
150/2002 Sb., soudního řádu správního.
Kľúčové slová: Závazné stanovisko, samostatný přezkum závazného stanoviska ve správním soudnictví.
Abstract: The first part of the contribution is devoted to the development of legislation relating to binding opinion. Binding
opinion was influenced primarily by Law No. 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code and Act No. 183/2006 Coll.,
the Planning and Building Code (Building Act). Following changes in legislation, the second part focuses on the separate
demonstrability of binding opinions in administrative justice. This part of the contribution responds to the Act No. 150/2002
Coll., Administrative Procedure Act.
Key words: Binding opinion, the separate demonstrability of binding opinions in administrative justice.
1

ÚVOD
Příspěvek je zaměřen na institut závazných stanovisek, který je v české právní úpravě relativně novým prvkem.
Závazná stanoviska jsou prostředkem ochrany veřejných zájmů, potažmo ochrany jednotlivých složek životního prostředí
a životního prostředí jako celku, proto je nutno se tímto institutem zabývat ve zvýšené míře.
Institut závazných stanovisek byl zásadně ovlivněn třemi právními předpisy, a to zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „ nový správní řád“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006. Dále
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
také jako „nový stavební zákon“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění pozdějších předpisů (dále jenom „soudní řád správní“ nebo „s. ř. s.“), který je účinný od 1. 1. 2003.
Tento příspěvek pojednává o úpravě institutu závazných stanovisek v návaznosti na výše uvedené právní
předpisy. Část příspěvku je věnována vývoji soudní judikatury týkající se samostatné přezkoumatelnosti závazných
stanovisek v návaznosti na to, jak docházelo ke změnám právní úpravy, resp. jak bylo rozhodováno před a po účinnosti
nového správního řádu a nového stavebního zákona. Příspěvek se vztahuje na období, kdy již vstoupil v účinnost soudní
řád správní, který jako základní právní předpis ve správním soudnictví ovlivnil ve značné míře přezkoumatelnost
závazných stanovisek.
Příspěvek je reakcí na diskuzi mezi odbornou veřejností ohledně řešení otázky, zda je možné závazná stanoviska
přezkoumávat ve správním soudnictví samostatně, tzn. bez nápadu konečného rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko
podkladem, či nikoli.
2

VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY

2.1

Období před novým správním řádem a novým stavebním zákonem
Pojem závazného stanoviska se v českém právním řádu objevuje již na počátku devadesátých let.1 Po dlouhou
dobu však neexistovalo zákonné vymezení tohoto pojmu. V minulosti zákon č. 71/1967 Sb., správní řád (dále také jako
„starý správní řád“) jako obecný procesní správní předpis institut závazných stanovisek neupravoval. V tomto předpise se
hovoří v § 32 o tom, že by si orgán, který rozhoduje měl opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. Mezi tyto podklady
bychom mohli zařadit bezpochyby i různá vyjádření, stanoviska, souhlasy správních orgánů, stručně řečeno různé
podkladové správní akty. Pojem závazného stanoviska jako takový však ve starém správním řádu nenalezneme – ani jeho
definici ani postup, jakým by mělo být závazné stanovisko vydáváno. Starý správní řád upravoval vydávání správních
rozhodnutí a velmi stroze se také vztahoval na vydávání osvědčení, posudků, vyjádření, doporučení a podobných
Viz např. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění účinném ke dni 29. 6. 1992: K zásahům, které by
mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si
musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Nebo § 14 zákona č. 20/1987, o státní
památkové péči ve znění účinném ke dni 31.5. 1992: Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci,
restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné
stanovisko okresního úřadu, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko ministerstva kultury.
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opatření, které neměly povahu správních rozhodnutí, podle základních pravidel řízení daných § 3 odst. 1 až 4 starého
správního řádu. Nedá se však konstatovat, že úkony správních orgánů v podobě závazných stanovisek, tak jak je definuje
v současnosti účinný správní řád, neexistovala; tyto úkony pouze nenesly až na výjimky označení „závazné stanovisko“.
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jenom „starý stavební
zákon“) obsahoval pojem „stanovisko dotčeného orgánu státní správy“. Ale ani pojem „stanovisko“ nebyl starým správním
řádem ani samotným starým stavebním zákonem definován. Pod pojem „stanoviska“ tak bylo možné zařadit řadu
rozličných právních úkonů. Ani pojem „dotčených orgánů“ ve starém správním řádu nebyl definován. Tento pojem se
objevoval také v některých dalších zvláštních právních předpisech, ale ani v nich neexistovala zákonná definice pojmu
„dotčených orgánů“.
V rámci starého stavebního zákona mohla být stanoviska v rámci procesů buď „pouze“ vzata v úvahu nebo byla
obligatorní. V závislosti na tom bylo dotčeným orgánům přiznáno také různé postavení v rámci procesů dle starého
stavebního zákona. Dotčené orgány se buď vyjadřovaly k věci v určité fázi řízení, která předcházela vydání správního
rozhodnutí, nebo byl nutný jejich souhlas k tomu, aby mohlo být správní rozhodnutí vydáno.2
Právní praxe se musela vyrovnávat s otázkou právní povahy „stanovisek“ a „závazných stanovisek“ a s tím, které
orgány byly „dotčenými“. Protože takováto mezerovitá a nepřesná úprava působila v praxi problémy, nový správní řád již
pojmy „dotčené orgány“ a „závazná stanoviska“ jasně definoval. Nicméně jak vyplyne z dalšího textu, ani novému
správnímu řádu se nepodařilo překonat všechna úskalí, která se v praxi v souvislosti s uvedenými pojmy objevují.
2.2

Období po novém správním řádu a novém stavebním zákoně
Podle nového správního řádu, je závazné stanovisko podkladovým správním aktem podle části čtvrté správního
řádu. Jedná se o úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu3. Jedná se tedy o úkon, kterým se
nezakládají, nemění ani neruší práva a povinnosti a ani se jimi závazně neurčuje, že osoba nějaká práva má nebo nemá,
tak jak je tomu v případě správních rozhodnutí. Závazná stanoviska jsou podkladovými akty pro navazující správní
rozhodnutí.
Se závaznými stanovisky je tedy neodmyslitelně spjat institut subsumpce. Subsumpcí rozumíme situaci, kdy
vydání finálního správního rozhodnutí je podmíněno vydáním podkladových správních aktů a jejich obsahem.4
Subsumované správní akty se stávají pravomocné teprve spolu s oznámením konečného správního rozhodnutí.5
Závazná stanoviska jsou, vedle jiných vyjádření, vydávána tzv. dotčenými orgány státní správy (dále také jako
„dotčené orgány“).6 Dotčenými orgány jsou orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a správní orgány a jiné orgány
veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí
správního orgánu. Uvedeným ustanovením tak došlo k jasné specifikaci pojmu, který do té doby bylo možno sice v řadě
složkových právní předpisů a starém stavebním zákoně nalézt, ale přesné zákonné vymezení chybělo. Postavení
dotčených orgánů mají také územní samosprávné celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na
samosprávu.
V roce 2006 byl přijat nový stavební zákon, který s účinností od 1. 1. 2007 novelizoval řadu složkových právních
předpisů z oblasti práva životního prostředí se záměrem vymezit, které akty orgánů hájících zájmy životního prostředí lze
označovat za závazná stanoviska a která nikoli.7 Typicky se jednalo o novelizace v přechodných ustanoveních ve znění:
stanoviska, souhlasy a vyjádření vydávaná na základě tohoto složkového předpisu jsou závaznými stanovisky ve smyslu
§ 149 správního řádu.
3

VÝVOJ PŘEZKUMU ZÁVAZNÝCH STANOVISEK V REŽIMU SPRÁVNÍHO ŘÁDU

3.1

Období před účinností nového správního řádu
Starý správní řád upravoval procesní postup ohledně vydání rozhodnutí a opravných prostředku proti němu.
V případě podkladových správních aktů úprava opravných prostředků zcela chyběla. Ostatně i s ohledem na to, že vůbec
nebyl ve starém správním řádu pojem závazného stanoviska upraven, byla by existence opravných prostředků proti němu
bezpředmětná.

KADEČKA, S. a kol.: Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 11. 2006. Praha : ASPI, 2006, str. 123.
§ 149 odst. 1 nového správního řádu.
4 KOCOUREK, T., POLÁČKOVÁ, M.: Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správního řádu. In: Správní procesy v právu
životního prostředí. Brno : Masarykova univerzita, 2010, str. 88.
5 STAŠA, J. Problém subsumpce správních aktů. In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2001, č. 1–2, str. 94.
6 § 136 odst. 1 nového správního řádu.
7 Viz např. § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.
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3.2

Období po účinnosti nového správního řádu
V tomto období již máme ve správním řádu jasně danou definici, který akt, resp. úkon správního orgánu, lze
považovat za závazné stanovisko. Podle správního řádu se jedná, jak již bylo uvedeno výše, o úkon učiněný správním
orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Z pohledu správního řádu je tak povaha závazného stanoviska celkem
jednoznačná. Závazné stanovisko je jedním z pokladů pro vydání správního rozhodnutí. Proti samotnému závaznému
stanovisku nelze podat odvolání. Odvolání lze podat pouze proti konečnému rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko
podkladem. V rámci takovéhoto odvolání, může být napaden také obsah závazného stanoviska. Jestliže odvolání směřuje
proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Závazné stanovisko je
akt správního orgánu, který není samostatným rozhodnutím v procesním slova smyslu, tudíž se proti němu nelze
samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout výhradně v rámci podaného odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.8
V rámci správního řádu je možné vedení přezkumného řízení ohledně závazného stanoviska.9 Jedná se však o
prostředek dozorový, není tedy v dispozici účastníků tak jako odvolání proti konečnému rozhodnutí. Osoba tak může
pouze podat podnět k zahájení přezkumného řízení, zahájení přezkumného řízení je však už odvislé na tom, zda správní
orgán shledá nezákonnost závazného stanoviska. V rámci přezkumného řízení je závazné stanovisko možné zrušit nebo
změnit. Jak již bylo uvedeno výše, závazné stanovisko se stává účinné až v souvislosti s vydáním konečného rozhodnutí,
jehož je podkladem, nenabývá proto právní moci. Lhůty pro přezkumné řízení tak nelze uplatňovat. Limitujícím faktorem je
v tomto případě lhůta pro obnovu řízení o vydání konečného rozhodnutí, protože v případě změny nebo zrušení
závazného stanoviska je do určité doby možné provést obnovu řízení10 o vydání rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko
podkladem.11
4

VÝVOJ PŘEZKUMU ZÁVAZNÝCH STANOVISEK V REŽIMU SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO
Jak už bylo naznačeno výše, v roce 2002 byl přijat soudní řád správní, který nabyl účinnosti 1. 1. 2003. Tento
předpis dopadá jak na dobu před účinností nového správního řádu a nového stavebního zákona, tak na dobu, kdy tyto
právní předpisy již nabyly účinnosti.
Hned na úvod této podkapitoly je nutné také uvést, že náhled na institut závazných stanovisek se může lišit
v závislosti na tom, zda na ně hledíme z pohledu nového správního řádu nebo soudního řádu správního.12
Z pohledu soudního řádu správního jsou důležitá tři ustanovení, na jejichž základě je posuzováno, zda je
závazné stanovisko samostatné přezkoumatelné. Jedná se o § 65 a § 70 písm. b) a § 75 odst. 2 s. ř. s.
V § 65 s. ř. s. je uvedeno, že každý kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení
svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho
práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě
vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Ustanovení § 65 s. ř. s. je materiálním vymezením
rozhodnutí.
V § 70 písm. b) s. ř. s. je uvedeno, že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které
jsou předběžné povahy.
V § 75 odst. 2 s. ř. s. je pak uvedeno, že soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky rozhodnutí.
Byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce
také jeho zákonnost, není-li jím sám vázán a neumožňuje-li tento zákon žalobci napadnout takový úkon samostatnou
žalobou ve správním soudnictví.
Povaha, resp. samostatná přezkoumatelnost závazného stanoviska, je závislá od toho, jak na tento akt budeme
nahlížet (z materiálního hlediska) a pod které z výše uvedených ustanovení jej budeme moci podřadit.
4.1

Období před účinností nového správního řádu a stavebního zákona
Situace ohledně soudního přezkum podkladových správních aktů doznávala před účinností nového správního
řádu a stavebního zákona jistého vývoje. Jak už bylo uvedeno výše, v žádném předpise neexistovala zákonná definice, co
si lze představit pod pojmem „stanovisko“ uvedeném ve stavebním zákoně. Pod pojem stanovisko tak bylo možné
podřadit různá vyjádření, stanoviska, souhlasy, posudky apod. Bylo potom otázkou správního soudu, jak tento akt
posoudil, tzn. zda bylo možné přezkoumat jej ve správním soudnictví samostatně nebo v návaznosti na konečné
rozhodnutí, jehož bylo stanovisko podkladem.
KADEČKA, S. a kol.: Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 11. 2006. Praha : ASPI, 2006, str. 123.
S ohledem na ustanovení § 149 odst. 5 nového správního řádu: Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném
řízení….
10 Lhůty pro obnovu řízení jsou stanoveny v § 100 odst. 2 nového správního řádu. Žádost o obnovu řízení je možno podat do 3 měsíců
ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.
11 K tomu viz VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Praha: BOVA POLYGON, 2006, str. 839.
12 Rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As 43/2009-52 uvádí: Úprava v ustanovení § 149 správního řádu se však týká výlučně
postupu „uvnitř“ správního řízení a žádným způsobem a to ani nepřímo, neomezuje rozsah soudního přezkumu závazných stanovisek.
Dostupný z: <http://www.nssoud.cz>, [cit. 21. 3. 2011].
8
9

375

Lze uvést, že v době, kdy vstoupil v účinnost soudní řád správní, podle tehdejší teorie nebyly tzv. jiné správní akty
přezkoumatelné samostatně ve správním soudnictví13. Ještě před účinností nového správního řádu se dřívější správní
soudy přikláněly k názoru, že žaloba proti podkladovým správním aktům je nepřípustná z důvodu jejich předběžné povahy
(viz § 70 písm. b) s. ř. s.)14 nebo proto, že se nejednalo o správní rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s.15 Soudy se přikláněly
k tomu, že závazné stanovisko, resp. podkladové správní akty, je možno přezkoumávat pouze v rámci napadeného
konečného rozhodnutí, jehož byl podkladový správní akt podkladem, na základě § 75 odst. 2 s. ř. s. Nezákonné
podkladové správní akty nebyly rušeny, bylo však konstruováno, že nezákonný podkladový správní akt zatíží
nezákonností i samotné konečné rozhodnutí, které muselo být právě z důvodu této nezákonnosti soudem zrušeno.
S postupem doby se však náhled na podkladové správní akty začal měnit. Ohledně významného krajinného prvku
bylo judikováno, že závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do významného prvku podle zákona
o ochraně přírody a krajiny16, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť tímto aktem ze strany
příslušného správního úřadu se autoritativně stanoví, zda určitou aktivitou lze zasáhnout do konkrétního významného
krajinného prvku. Na této skutečnosti nic nemění, je-li k určité činnosti, v níž se má takový zásah realizovat, třeba ještě
další rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Toto závazné stanovisko je samostatným správním rozhodnutím, vydávaným
na žádost adresáta a jemu směřovaným.17
Také Ústavní soud ČR v jednom ze svých nálezů18 k výlukám ze soudního přezkumu vztahujícím se ještě k části
páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2002 uvedl, že z ustanovení čl. 4
odst. 4 Listiny nutno dovodit, že žádné ustanovení vylučující soudní přezkum správních rozhodnutí nelze vykládat
extenzivně.
Za účelem upřesnění, které podkladové správní akty jsou ve správním soudnictví samostatně přezkoumatelné a
které nikoli se Nejvyšší správní soud pokusil ve svém rozsudku ze dne 24. 10. 2006, č. j. 2 As 51/2005 – 34, vymezit,
které akty jsou předběžné povahy a jsou tudíž podle § 70 písm. b) s. ř. s. vyloučeny z přezkumu ve správním soudnictví.
Aby se jednalo o akt předběžné povahy, musí současně naplňovat následující znaky:
1) musí jít o rozhodnutí správních orgánů ve věcech veřejnoprávních, upravující předběžně či dočasně poměry
osob, zajišťující určité věci nebo osoby či zatímně fixující určitý stav (materiální znak);
2) proti tomuto rozhodnutí nebo proti jeho důsledkům musí mít každá osoba, jejíž subjektivní práva jím byla
dotčena, možnost bránit se v řízení před správním orgánem, jež musí nutně proběhnout (tj. musí být následně po vydání
rozhodnutí zahájeno anebo v něm musí být pokračováno, došlo-li k jeho zahájení před vydáním rozhodnutí nebo
současně s ním) a jež v dané věci rozhodne s konečnou platností (procesní znak).
Ve výše uvedeném rozsudku bylo také judikováno, že rozhodnutí o neudělení souhlasu k zásahu do významného
krajinného prvku podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny samostatnému přezkumu ve správním soudnictví
podléhá. Konstatuje, že tento souhlas není rozhodnutím předběžné povahy, naopak …..jde o rozhodnutí konečné.
Skutečnost, že existence souhlasného rozhodnutí orgánu ochrany přírody je podmínkou vydání dalších správních
rozhodnutí, nepopírá existenci přímých účinků, které rozhodnutí na základě právních předpisů vyvolává.
V roce 2008 došlo k dalšímu posunu judikatury směrem k názoru, že podkladové správní akty jsou samostatně
přezkoumatelné19. V usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005-86.rozhodnutí je uvedeno,
že „závazné stanovisko, jako je kupříkladu souhlas (či nesouhlas) orgánu ochrany přírody a krajiny k povolení stavby
vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je správním
rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podléhá samostatnému přezkumu ve správním soudnictví“ a to, že „aktivní
žalobní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s. ř. s.) bude dána vždy tehdy, pokud s
ohledem na tvrzení žalobce není možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném
případě dojít nemohlo.“
V situaci, kdy začínalo být relativně odvoditelné, které správní akty je možno samostatně přezkoumávat ve
správním soudnictví, a to právě v návaznosti na výše uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, byl přijat nový
stavební zákon, který, jak už bylo uvedeno výše, novelizoval řadu složkových právních předpisů v tom směru, že se
pokusil vymezit, které akty dotčeného orgánu hájícího zájmy jednotlivých složek životního prostředí jsou závazným
stanoviskem ve smyslu § 149 nového správního řádu.

13 K tomu viz rozsudek NSS ze dne 10. 2. 2005, č. j. 6 A 100/2002-91 a usnesení Ústavního soudu ze dne 25. května 1999, sp. zn. IV.
ÚS 158/99: „Posudky, stanoviska či vyjádření vykonavatelů veřejné správy, jejichž účelem je uplatnění hledisek ochrany zájmů, které tito
vykonavatelé reprezentují, nejsou praxí ani teorií považovány za rozhodnutí. Teorie je řadí mezi tzv. jiné správní úkony, které nezakládají,
nemění, neruší ani autoritativně nepotvrzují konkrétní právní vztahy.“
14 K tomu viz usnesení NSS ze dne 10. 11. 2003, č. j. 4 As 45/2003-48. Dostupné z: <http://www.nssoud.cz>, [cit. 22. 3. 2011].
15 Viz rozsudek NSS ze dne 29. 12. 2004, č. j. 6 A 172/2002-38, nebo rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2004, čj. 6 A 73/2002 – 54. Dostupné
z: <http://www.nssoud.cz>, [cit. 22. 3. 2011].
16 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon o ochraně přírody a krajiny“).
17 Rozsudek NSS ze dne 12. 5. 2004, č. j. 3 As 53/2003 – 61. Dostupný z: <http://www.nssoud.cz>, [cit. 21. 3. 2011].
18 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 393/2000.
19 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005-86. Dostupné z: <http://www.nssoud.cz>, [cit. 22. 3. 2011].
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4.2

Období po účinnosti nového správního řádu a nového stavebního zákona
Přijetí nového správního řádu samo o sobě ve vývoji judikatury ohledně samostatné přezkoumatelnosti
závazných stanovisek nesehrálo větší roli.20 A to s ohledem na to, že i nadále zůstal odlišen režim náhledu správního řádu
a soudního řádu správního na závazná stanoviska. Definice závazného stanoviska podle nového správního řádu platí pro
režim „uvnitř“ správního řádu, nikoli už pro soudní řád správní, kdy je na závazná stanoviska nahlíženo § 65 s. ř. s. každý kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení
úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen
"rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li
tento nebo zvláštní zákon jinak.
Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, který už ale změnu náhledu na přezkoumatelnost závazných
stanovisek znamenal. Nový stavební zákon řadu složkových právních předpisů novelizoval v tom smyslu, že stanoviska,
souhlasy, vyjádření a podobně jsou závazným stanoviskem podle § 149 správního řádu a tudíž, že nejsou samostatně
přezkoumatelná.21 Právě touto novelizací je dáno to, že zvláštní zákony stanoví jinak jak uvádí § 65 s. ř. s.
Senáty Nejvyššího správního soudu se s účinností nového stavebního zákona, resp. s novelizací jednotlivých
složkových předpisů, vyrovnaly rozdílně. Rozsudek NSS ze dne 28. 7. 2009, čj. 2 As 34/2009-65 hovoří proti samostatné
přezkoumatelnosti závazných stanovisek – v tomto případě konkrétně souhlasu orgánu ochrany přírody se zásahem do
krajinného rázu podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny.22 Naopak rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As
43/2009-52 i nadále na závazná stanoviska nahlíží jako na samostatně přezkoumatelná.
V současnosti je věc ohledně povahy závazných stanovisek postoupena rozšířenému senátu na základě
usnesení NSS ze dne 17. března 2010, č. j. 2 As 75/2009-102, protože ohledně přezkoumatelnosti závazných stanovisek
existují odlišné právní názory mezi senáty NSS. Rozšířený senát Nejvyššího správního soud tak musí vyřešit otázku, zda
lze závazná stanoviska podle § 149 správního řádu samostatně přezkoumat podle § 65 a násl. s. ř. s. i po účinnosti
nového stavebního zákona.
5

ZÁVĚR
I přestože se pojem závazných stanovisek v české právní úpravě vyskytuje již okolo dvaceti let, nedá se
konstatovat, že by situace ohledně tohoto institutu byla přehledná a jasná. Nejprve se musela právní praxe vypořádávat
s tím, jaké akty či úkony správního orgánu vlastně lze pod pojem závazných stanovisek podřadit. Také judikatura ohledně
závazných stanovisek si prošla jistým vývojem. V počátku se přikláněla k tomu, že podkladové správní akty, závazná
stanoviska nevyjímaje, nejsou samostatně přezkoumatelné ve správním soudnictví, až později dospěla judikatura
do bodu, o kterém by se snad dalo hovořit jako o bodu přiklonění se k samostatné přezkoumatelnosti do té doby tzv.
jiných správních aktů ve správním soudnictví. S přijetím nového stavebního zákona navíc došlo k nové etapě v oblasti
judikatury. Tato etapa není do dnešního dne uzavřena. O materiální povaze, resp. samostatné přezkoumatelnosti
závazných stanovisek ve správním soudnictví není dosud rozhodnuto. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se
musí vypořádat s otázkou, zda si definice rozhodnutí podle § 65 soudního řádu správního udrží autonomii na zvláštních,
resp. složkových předpisech práva životního prostředí, tedy, bude-li zachována možnost samostatné přezkoumatelnosti
závazných stanovisek ve správním soudnictví. Teprve čas nám však ukáže, jakým směrem se judikatura vydá a jak bude
právní praxe na institut závazných stanovisek nahlížet.
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UPLATŇOVÁNÍ AARHUSKÉ ÚMLUVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU
Jitka Bělohradová
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá uplatňováním Aarhuské úmluvy v českém právním řádu. V příspěvku je upozorněno na
problémy, které se v souvislosti s implementací Úmluvy do českého právního řádu vyskytují. Na závěr příspěvku je
poukázáno na aktuální otázky vztahující se k Aarhuské úmluvě.
Kľúčové slová: Aarhuská úmluva, účast veřejnosti na ochraně životního prostředí
Abstract: The contribution deals with the implementation of the Aarhus Convention in Czech legal order. The main
problems related to the implementation of the Aarhus Convention in Czech law are highlighted in the contribution. Finally
the attention to current issues is paid.
Key words: Aarhus Convention, Public Participation in Environmental Matters
1

ÚVOD
Životní prostředí je prostor, v němž může existovat život1, resp. ve zúženém -antropocentrickém - pojetí, prostor,
ve kterém mohou žít lidé. Už sama Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) ve svém čl. 35 odst. 1 stanoví, že
„Každý má právo na příznivé životní prostředí.“ Aby se mohly jednotlivé subjekty tohoto svého ústavně zaručeného práva
domáhat, resp. aby se mohly na ochraně (příznivého) životního prostředí samy podílet, je třeba jim k tomu poskytnout též
patřičné právní prostředky. Jednotlivé státy tak zakotvují do svých právních předpisů regulujících ochranu životního
prostředí i taková ustanovení, která daným subjektům (obecně veřejnosti, ať už takto generálně pojaté, či zúžené jen na
určitou část veřejnosti z hlediska jejich dotčenosti environmentálním rozhodováním), umožňují aktivně se na „tvorbě“
příznivého životního prostředí podílet.
Nejdůležitějším mezinárodním dokumentem týkajícím se práva každého (jinými slovy veřejnosti) na příznivé
životní prostředí je Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí, nazývaná podle místa jejího přijetí Aarhuská (dále již jen „Aarhuská úmluva“ či
„Úmluva“).
V následujícím příspěvku nejprve uvedu obecná východiska, zejména postavení Aarhuské úmluvy v hierarchii
pramenů práva v České republice, a následně se zaměřím na nejproblematičtější aspekty uplatňování Aarhuské úmluvy
v české právní úpravě dle jednotlivých pilířů Úmluvy. Článek si klade za cíl zejména nastínění problematických bodů
uplatňování Úmluvy včetně uvedení judikatury dotýkající se této oblasti. Ačkoli nelze zcela oddělovat uplatňování tohoto
mezinárodního dokumentu v české právní úpravě od úpravy unijní, v rámci tohoto článku zmíním jen ty nejdůležitější
unijní aspekty. Tato problematika je totiž natolik široká, že by nebylo možné zabývat se jí v celém jejím rozsahu v jednom
jediném článku.
2

AARHUSKÁ ÚMLUVA-OBECNÁ VÝCHODISKA
Aarhuská úmluva byla přijata v dánském Aarhusu dne 25. června 1998. Podepsala ji nejen řada evropských a
mimoevropských států, ale též Evropská unie (tehdy Evropské společenství). V platnost potom vstoupila v říjnu roku 2001.
Česká republika podepsala Úmluvu již v roce 1998, k ratifikaci však došlo až roku 2004.2 Aarhuská úmluva byla
následně vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 124/2004 Sb. m. s. a v platnost vstoupila dne 4. října
2004.
Z hlediska postavení Aarhuské úmluvy v českém právním řádu je nutné zohlednit to, že Úmluvu ratifikovala nejen
Česká republika, ale také Evropská unie. Z mezinárodního pohledu je proto třeba hledět na Úmluvu jako na mezinárodní
smlouvu, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Dle čl. 10 Ústavy ČR je tak Aarhuská
úmluva součástí našeho právního řádu, a v případě, že stanoví něco jiného než zákon, má se použít mezinárodní
smlouva.
Z pohledu unijního je potom Aarhuská úmluva součástí unijního práva. K jejímu provedení bylo přijato, popř.
novelizováno několik směrnic tak, aby byly v souladu s Úmluvou a členské státy následně mohly tyto směrnice do svých
právních řádů implementovat.

PEKÁREK, M. a kol.: Právo životního prostředí. I. díl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 17.
V literatuře se lze dočíst, že tato poměrně dlouhá prodleva byla způsobena názorem části politického spektra o tom, že by nevládní
organizace a občanské skupiny do rozhodování volených představitelů států neměly zasahovat. (HADRABOVÁ, A.: Možnosti účasti
veřejnosti na rozhodování o věcech týkajících se životního prostředí v České republice. In: Ekologie a právo, 2007, č. 3, s. 4.)
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V rámci Aarhuské úmluvy se tradičně rozlišují tři vzájemně spolu související pilíře. Prvním pilířem je právo na
informace, resp. přístup k informacím, druhým právo veřejnosti na účast na rozhodování a třetím právo na soudní
ochranu, přičemž všechny tyto pilíře směřují k záležitostem týkajícím se životního prostředí.
Obecně lze shrnout, že v jednotlivých státech, které jsou stranou Aarhuské úmluvy, se úroveň jejího uplatňování
v národních právních řádech různí. Ze souhrnných zpráv o uplatňování Úmluvy, které jsou sestavovány na základě zpráv
smluvních stran o plnění Úmluvy v jejich zemích, plyne, že nejméně problémů vzniká v rámci prvního pilíře, naopak
největší potíže jsou spjaty s aplikací třetího pilíře Aarhuské úmluvy.3
Nová souhrnná zpráva o plnění Úmluvy, stejně jako další otázky ohledně vývoje uplatňování Aarhuské úmluvy
v národních právních řádech jednotlivých stran, bude projednávána na čtvrtém zasedání stran Úmluvy, které se uskuteční
na přelomu června a července letošního roku v moldavském Kišiněvu.
Kromě výše zmíněného je třeba ještě dodat, že státy mohou ve smyslu čl. 3 odst. 5 Úmluvy uplatňovat opatření
vztahující se k pilířům Úmluvy v širším rozsahu, než sama Úmluva požaduje.
3

ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ DO ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

3.1

Právo na informace
Prvním pilířem Aarhuské úmluvy je zaručení přístupu k informacím. Úmluva ve svých článcích jednak definuje
pojem informace o životním prostředí, a jednak zakotvuje aktivní i pasivní zpřístupňování informací.
Na zákonné úrovni řeší otázku přístupu k environmentálním informacím česká právní úprava tak, že jej zakotvuje
v samostatném zákoně, a to zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.4 Kromě toho lze ve složkových předpisech práva životního prostředí vyhledat jednotlivá speciální ustanovení
upravující právo na specifické informace.5
Obecně lze konstatovat, že z hlediska uplatňování prvního pilíře Aarhuské úmluvy nevznikají větší problémy.
Potenciálními spornými body by mohlo být jednak zakotvení důvodů pro odepření poskytnutí informace o životním
prostředí a jednak stanovení úhrad za poskytnutí informace.
Ohledně důvodů pro odepření poskytnutí informace (Úmluva používá pojem zamítnutí žádosti) stanoví Aarhuská
úmluva celou řadu důvodů, od nepříznivého ovlivnění veřejné bezpečnosti či životního prostředí přes ochranu práv
duševního vlastnictví a osobních údajů, až po podání žádosti zjevně nedůvodné.
Zákon o právu na informace o životním prostředí upravuje případy, kdy je povinný subjekt povinen zpřístupnění
informace odepřít (např. ochrana osobnosti), a případy, kdy povinný subjekt může zpřístupnění odepřít. Důvody pro
odepření poskytnutí informace v českém právním předpise v podstatě odpovídají důvodům uvedeným v Aarhuské úmluvě.
Otázka by mohla vyvstat ohledně dvou důvodů pro možné zákonné odepření - zjevně provokativní nebo obstrukční
formulování žádosti a důvod, že žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici. Důvod uvedený jako
druhý lze dle mého názoru zahrnout pod pojem „zjevně nedůvodná žádost“ používaný Aarhuskou úmluvou. Ohledně
důvodu uvedeného na prvním místě je otázkou, zda jej lze také podřadit pod pojem zjevně nedůvodné žádosti. Osobně se
domnívám, že nikoli, avšak jsem toho názoru, že tento důvod pro odepření má v zákoně své opodstatnění. Bude ovšem
nutné, aby jej povinné subjekty nezneužívaly. Z praxe spíše vyplývá, že naopak některé osoby z řad veřejnosti své právo
na informace zneužívají a pokládají povinným subjektům záměrně řadu dotazů, jejichž zodpovězení vyžaduje rozsáhlé
vyhledávání, žadatele požadované informace v podstatě nezajímají a jeho jediným cílem je působit (slovy zákona)
obstrukčně vůči povinnému subjektu. Jejich dotazy se však většinou netýkají environmentálních aspektů, a tak spadají
pod obecný „informační“ zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, který však obdobnou formulaci ohledně důvodů pro odepření poskytnutí informace neobsahuje.
Důležitou podmínkou je, aby všechny důvody pro odepření informace byly vykládány restriktivně. To uplatňování
českého právního předpisu splňuje, rozpor s Úmluvou zde tedy nevzniká.
Druhým potenciálním problémem plnění Aarhuské úmluvy by mohlo být zakotvení povinnosti úhrad. Ty ovšem
umožňuje stanovit sama Aarhuská úmluva za předpokladu, že tyto úhrady nepřekročí přiměřenou výši. Zákon o právu na
informace o životním prostředí ve svém § 10 stanoví, že „povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací
oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických
nosičů dat a s odesláním informací žadateli.“ Lze tedy konstatovat, že právní předpis je v souladu s Úmluvou, navíc se
vyjadřuje konkrétněji, a přispívá tak k větší právní jistotě žadatelů o informace.6

UNECE: Aarhus Convention. Implementation by Parties. [cit. 26. 3. 2011] Dostupné z: <http://www.unece.org/env/pp/Reports.htm>
Opět jako odbočku uvádím, že jednotlivé státy volí různé způsoby. Některé přijaly samostatný zákon, jiné upravují přístup
k environmentálním informacím v rámci obecného právního předpisu zakotvujícího přístup k informacím.
5 Více k tomu viz například BAHÝĹ, J.: Poskytování informací o životním prostředí. In: Kolektiv autorů: Správní procesy v právu životního
prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 193-205.
6 Na okraj lze dodat, že obecný informační zákon č. 106/1999 Sb. připouští navíc i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Domnívám se, že i tato formulace, pokud by její výklad v rámci správního uvážení nebyl povinnými subjekty zneužíván, by v „konfrontaci“
s Úmluvou obstála.
3
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V minulosti byla jako bariéra pro efektivní využívání přístupu k informacím vnímána i skutečnost, že zcela
nepanovala shoda ohledně definování pojmu environmentální informace.7 Tento nedostatek byl překonán novelou zákona
zákonem č. 6/2005 Sb., která například výslovně jako informaci o životním prostředí (před novelou o stavu životního
prostředí) uvedla i stav kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek
životního prostředí, či stav veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínky života lidí, opět, pokud jsou nebo mohou být
ovlivněny stavem složek životního prostředí.
3.2

Účast na rozhodování
Druhý pilíř Úmluvy přestavuje zakotvení možnosti veřejnosti účastnit se takových rozhodování, která se budou
týkat životního prostředí. Podle čl. 6 Úmluvy se jedná jednak o specifické činnosti, které uvádí Aarhuská úmluva ve své
příloze č. 1, a jednak o další činnosti, v příloze neuvedené, které by mohly mít na životní prostředí významný vliv. Ohledně
těchto dalších činností se však státy mohou samy rozhodnout, zda na ně budou Aarhuskou úmluvu uplatňovat či nikoli.
Kromě účasti na rozhodování o specifických činnostech je v druhém pilíři soustředěna ještě účast veřejnosti na
přípravě koncepčních dokumentů a prováděcích předpisů a obecně použitelných právně závazných normativních nástrojů.
V této podkapitole se budu zabývat nejen problémy spojenými s uplatňováním druhého pilíře Úmluvy, ale
částečně též pilířem třetím. Činím tak z toho důvodu, že účast veřejnosti na rozhodování, resp. účast v povolovacích
procesech, je tak silně spjata s otázkou právní (soudní) ochrany, že v určitých případech se jeví vhodnější a pro čtenáře
snáze čitelnější věnovat se těmto otázkám uceleně, bez roztříštěnosti do jednotlivých podkapitol.
V české právní úpravě je účast veřejnosti v jednotlivých environmentálních procesech zakotvena v celé řadě
právních předpisů. Nutno podotknout, že jednotlivé předpisy práva životního prostředí se ve formulacích ohledně účasti
veřejnosti ve správních postupech, zejména ve správním řízení, značně různí. Některé předpisy například výslovně
zakotvují postavení občanských sdružení8 (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách či zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, všechny ve znění pozdějších předpisů), jiné se naopak k jejich
postavení vůbec nevyjadřují.9
Asi nejdiskutovanějším tématem ohledně implementace druhého pilíře do českého právního řádu je procedura
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), resp. právní regulace účasti veřejnosti v řízeních navazujících na tento proces
a otázka soudního přezkumu stanoviska. Východiskově je tato problematika v českém právním řádu zakotvena v zákoně
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska vymezení činností,
které podléhají procesu EIA, lze konstatovat, že v podstatě odpovídají činnostem vymezeným v příloze 1 Aarhuské
úmluvy.
Z pohledu otázky plnění Úmluvy je relevantní zejména skutečnost, že procedura EIA podle českého práva
probíhá samostatně a jejím výsledkem je stanovisko, které z formálního hlediska není závazné (správní úřad rozhodující
v navazujícím řízení při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní
prostředí).
Prvním, již poměrně dlouhou dobu diskutovaným problémem je formulace dvou podmínek pro to, aby se
občanské sdružení (popř. obecně prospěšná společnost), jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů
chráněných podle zvláštních právních předpisů, stalo účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů.
První podmínkou je to, že příslušný úřad ve stanovisku EIA uvede, že vyjádření občanského sdružení zcela nebo zčásti
do svého stanoviska zahrnul, a druhou, že správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodne, že veřejné zájmy,
které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.10 Tyto podmínky tak ve svém důsledku představují
významnou překážku pro účast dotčené veřejnosti v navazujících řízeních.11
Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že stanovisko EIA jako odborný podklad pro
vydání konečných rozhodnutí „není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a není samostatně přezkoumatelné ve
správním soudnictví, resp. lze je přezkoumávat až v rámci konečného rozhodnutí, jehož je stanovisko podkladem.“12 Proti
těmto záměrům brojí stěžovatelé právě namítáním rozporu s Aarhuskou úmluvou. NSS však ve výše uvedeném
rozhodnutí konstatoval (a na tomto názoru setrvává), že Úmluva ohledně přístupu veřejnosti k právní ochraně „nevyžaduje
samostatný přímý a bezprostřední přezkum jakýchkoliv rozhodnutí, aktů nebo nečinností, vztahujících se k záměru.
Souhrnná zpráva o stavu implementace Úmluvy. In: Ministerstvo životního prostředí. Aktuální dokumenty k Aarhuské úmluvě. Příručka
mezirezortní pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Praha: MŽP, 2006, s. 65.
8 Zde jsem pojem veřejnosti zúžila pouze na občanská sdružení, která jsou jednou z nejvýznamnějších forem veřejnosti při ochraně
životního prostředí. Je však nutné nezapomínat i na další formy veřejnosti, a to ať již na jednotlivé fyzické osoby, či na jiné právnické
osoby.
9 K účastenství ve správních řízeních týkajících se životního prostředí viz například BĚLOHRADOVÁ, J., POLÁČKOVÁ, M.: Účastníci
správního řízení. In: Kolektiv autorů: Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 59–86.
10 Naopak podmínka, že občanské sdružení musí podat písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku v rámci procesu EIA,
pochybnosti ve vztahu k plnění Úmluvy nevzbuzuje.
11 Na druhou stranu je možné poznamenat, že občanská sdružení budou mít ve většině případů přístup k navazujícím řízením z titulu
jiných právních předpisů. Například účastníkem územního řízení jako asi nejčastějšího řízení navazujícího na postup EIA se občanské
sdružení stane na základě zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
12 Rozsudek NSS ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. 3 As 36/2008. Touto otázkou se NSS ve svých rozhodnutích zabývá poměrně často.
7
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Postačuje totiž jejich přezkoumání až ve fázi, kdy takovýmito úkony dochází k zásahu do právní sféry fyzických a
právnických osob. K zásahu do subjektivního práva stěžovatele však dochází až vydáním konečného rozhodnutí.“
V průběhu let byly v tomto směru neúspěšně navrhovány různé novely. Novelou č. 436/2009 Sb. byl nakonec
s účinností od 10. 12. 2009 zaveden do zákona o posuzování vlivů nový odstavec § 23 (§ 23 odst. 10), který zakotvil
možnost občanských sdružení, obecně prospěšných společností (a příp. i dotčených obcí) domáhat se žalobou dle § 65
soudního řádu správního zrušení navazujícího rozhodnutí z důvodu porušení zákona č. 100/2001 Sb. Podmínkou bylo
vymezení předmětu činnosti jako ochrana životního prostředí, veřejného zdraví a kulturních památek a podaní písemného
vyjádření k dokumentaci nebo posudku. Novela zákona byla vrácena prezidentem zpět (dle něj představovala
„nepřijatelný průlom do dosavadní koncepce soudnictví“), Poslanecká sněmovna však nakonec setrvala na původním
návrhu zákona. Nové ustanovení sice zakotvilo možnost aktivní žalobní legitimace (tj. posun do třetího pilíře Úmluvy),
nelze však s naprostou jistotou konstatovat, že tímto byla zcela naplněna Aarhuská úmluva. Už jen pro to, že přímo dané
ustanovení vylučuje odkladný účinek takové žaloby (k tomu viz následující podkapitola). Otevřená zůstává i vznesená
otázka míry zásahu do správního soudnictví.
Odhlédneme-li nyní od problematiky EIA a zaměříme-li se na jednotlivá (povolovací) správní řízení, můžeme
poukázat na nejednotnost ve formulacích jednotlivých předpisů práva životního prostředí.
Před uvedením problematických bodů z hlediska právní regulace účasti veřejnosti, resp. zúženě účasti
občanských sdružení ve správních řízeních, je třeba zmínit ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Formulace tohoto ustanovení je nejen v souladu s Úmluvou, ale zároveň i otevírá možnost účasti environmentálních
občanských sdružení pro celou řadu správních řízení. Na základě tohoto ustanovení se občanská sdružení mohou stát
účastníky řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Vzhledem ke specialitě tohoto právního
předpisu se tak nabízí otázka účasti na správních řízeních nejen podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ale také podle
jiných právních předpisů, které upravují ochranu jednotlivých částí přírody a krajiny, ale samy účastníky řízení nevymezují
vůbec, nebo je vymezují pouze částečně (to se týká zejména ochrany lesa jako významného krajinného prvku či ochrany
zemědělského půdního fondu).13
Naproti tomu jsou za rozporná s Úmluvou považována zejména ta řízení, která stanoví, že účastníkem daného
řízení je pouze žadatel či navrhovatel. Je tak znemožněno, aby se daného řízení účastnil jakýkoli jiný subjekt, ačkoli by i
jeho práva, popř. práva, která hájí, mohla být rozhodnutím dotčena. V úvahu přitom přichází celá řada ústavně zaručených
potenciálně dotčených práv jako právo na ochranu zdraví, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu výkonu
vlastnického práva. Konkrétně se jedná o řízení dle atomového zákona (řízení o vydání jednotlivých povolení Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost), řízení o povolování provozování nadlimitního zdroje hluku a řízení o stanovení
chráněného ložiskového území.
Tvrzením protiústavnosti takto zúženého vymezení účastníků řízení oproti správnímu řádu se zabýval i Nejvyšší
správní soud. Ten ve svém rozsudku ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 4 Ads 79/2008 konstatoval, že „pokud zákonodárce
využil při tvorbě zákona možnosti omezit okruh účastníků jen na žadatele, není zde důvod považovat takové zákonné
ustanovení bez dalšího za neústavní.“
Konkrétně ohledně tvrzení rozporu s ústavně zaručeným právem na přístup k soudům (čl. 36 LZPS) vyplývá
z judikatury českých soudů závěr, že v tomto případě k rozporu nedochází. Občanská sdružení se nemohou stát
účastníky řízení s odkazem na § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť jim toto postavení „nepřísluší v řízení, kde
zvláštní zákon určuje výslovně, kdo je jediným účastníkem řízení, a a contrario tak vylučuje kohokoli jiného, aby takové
postavení měl, jak to činí ustanovení § 14 odst. 1 atomového zákona.“14 Výslovně k Aarhuské úmluvě se však soud
na základě toho, že nebyl namítán rozpor s ní, nevyslovoval.
Máme-li tedy v tomto směru „vyřešenu“ otázku ústavní konformity ohledně účasti, resp. neúčasti jiných osob
kromě navrhovatele ve správním řízení, není ještě zodpovězena otázka, zda by tyto „jiné“ osoby, pokud budou tvrdit
dotčení vydaným rozhodnutím na svých právech, právem chráněných zájmech či povinnostech, nemohly být aktivně
legitimovány k podání správní žaloby dle ustanovení § 65 soudního řádu správního. Nejvyšší správní soud v již
zmiňovaném judikátu (sp. zn. 4 Ads 79/2008) konstatoval, že žalobu podanou takovou osobou nelze bez dalšího
odmítnout jako žalobu podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Soud by měl „návrh propustit do řízení, kde teprve,
vyšel-li by nedostatek aktivní legitimace najevo“, by měl s ohledem na tuto skutečnost o návrhu rozhodnout rozsudkem.
Pokud by však dotčená osoba přece jen byla aktivně legitimována k podání žaloby, bude třeba zamyslet se nad další
otázkou, kterou ostatně nadnesla i žalobkyně v předmětném řízení. Tím, že nebude mít postavení účastníka správního
řízení, nebude zaručeno, že se o vedení takového řízení a vydání rozhodnutí vůbec dozví. Například ohledně stanovení
chráněného ložiskového území se veřejnost (včetně potenciálně dotčených subjektů) často dozví až z územně plánovací
dokumentace, kde budou vymezeny hranice takového území.15

13 Blíže viz například PRŮCHOVÁ, I.: Aktuální otázky účastenství v řízeních podle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
In: Dny práva 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
14 Dle usnesení NSS ze dne 2. 12. 2003, sp. zn. 7 A 56/2002.
15 K bližšímu rozboru této problematiky viz například BĚLOHRADOVÁ, J., POLÁČKOVÁ, M.: Účastníci správního řízení. In: Kolektiv
autorů: Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 59–86.
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3.3

Přístup k právní ochraně
Třetím pilířem Aarhuské úmluvy je zajištění přístupu k soudu či jinému nezávislému orgánu (v českých
podmínkách to bude pouze soud) v případě, že se (zjednodušeně řečeno) domnívají, že byla porušena ustanovení
prvního či druhého pilíře. Jedná se tedy o zakotvení přezkumu postupu při vyřizování žádosti o informace a přezkumu
rozhodnutí, aktů či nečinnosti dle čl. 6 Úmluvy po stránce hmotné i procesní do národních právních řádů.
K otázce soudní ochrany se vztahuje asi nejvíce problémů, resp. otázek. Protože se jedná o pilíř zastřešující ony
dva předchozí, neboť zaručuje napravení porušení oněch dvou předchozích pilířů, byly již některé problematické body
zmíněny výše (otázka přezkoumatelnosti stanoviska EIA).
Vzhledem k tomu, že otázka soudní ochrany ve věcech životního prostředí (nejen) ve světle Úmluvy je otázkou
aktuální ve všech státech, pořádaly se v minulosti dokonce samostatné konference zaměřené pouze na tuto oblast.16
Některé problémy s přístupem veřejnosti k právní ochraně jsou v jednotlivých státech stejné (například otázky přiznání
odkladného účinku žalobě), některé potom představují určitou bariéru pro veřejnost pouze v některých státech. Jedná se
například o příliš dlouhou dobu projednávání sporů, finanční bariéry, vysoký stupeň korupce či nepříliš velká orientace
soudců v právu životního prostředí.17
Z hlediska českého právního řádu je v souvislosti se soudní ochranou poukazováno na fakt, že v rámci správního
soudnictví mohou právnické osoby (tedy zejména environmentální nevládní organizace) podle stávající judikatury úspěšně
tvrdit pouze zkrácení na svých procesních právech.18 Souvisí to zejména s ustálenou judikaturou soudů, že právnické
osobě z její podstaty nenáleží právo na příznivé životní prostředí, neboť není biologickým organizmem.19 Právě tato praxe
je často ekologickými organizacemi kritizována s poukazem na porušení Aarhuské úmluvy v souvislosti se závazkem státu
zajistit dotčené veřejnosti přístup k soudní ochraně.
Podmínka namítání pouze porušení vlastních procesních práv se projevila jako velmi problematická zejména
v souvislosti s aktivní legitimací k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy (nejdiskutovanější v souvislosti
s nástroji územního plánování).
V případech, kdy zákon, popř. judikatura omezují aktivní žalobní legitimaci environmentálních nevládních
organizací, pravidelně namítají tyto organizace v podávaných žalobách rozpor českého práva s Aarhuskou úmluvou a
svoji legitimaci opírají právě o ni. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2008, sp. zn. 9 Ao 1/2008 (jako i
další rozhodnutí) nepřiznal ekologickým iniciativám ani aktivní legitimaci na základě čl. 2 odst. 4 a 5 Aarhuské úmluvy,
když stanovil, že Úmluva „není přímo použitelnou mezinárodní smlouvou a tudíž nelze uplatnit pravidlo čl. 10 Ústavy
České republiky o aplikační přednosti Aarhuské úmluvy před zákonem. Z citovaného ustanovení lze dovodit toliko
závazek smluvních států přiměřeně podporovat ekologické iniciativy a považovat je za dotčenou veřejnost; bez
implementačních opatření však nelze jednoznačně zjistit, které fyzické nebo právnické osoby se mohou přístupu k soudu
dovolat.“ 20
Dalším problematickým bodem ohledně soudní ochrany je otázka přiznávání odkladného účinku žalobám ve
správním soudnictví. Zvláště v případě práva životního prostředí má tato otázka značný význam, neboť zásahy do
životního prostředí jsou v mnoha případech nevratné. Podmínky pro přiznání odkladného účinku žalobě stanoví
ustanovení § 73 s .ř. s.21 Hlavním problémem je prokázání nenahraditelné újmy v případě, že žalobcem je právnická
osoba-nejčastěji environmentální občanské sdružení. Vzhledem k tomu, že nenahraditelná újma je v tomto případě
spatřována v újmě na životním prostředí, a ve spojení s tím, že dle ustálené judikatury nemají právnické osoby právo na
příznivé životní prostředí, je pro takové právnické osoby jako žalobce v podstatě nemožné tuto podmínku splnit.
Občas lze v odborné literatuře v souvislosti s otázkou odkladného účinku žaloby nalézt dělení na formální
vítězství dotčené veřejnosti, kdy bude napadené rozhodnutí nakonec zrušeno, a na faktické vítězství, kdy dojde (zejména
právě díky přiznání odkladného účinku) i k zabránění ekologické škodě.22 Nejen z hlediska Aarhuské úmluvy, že i
z hlediska samotné podstaty ochrany životního prostředí je evidentní, že přijatelná je jedině druhá varianta.
V rámci České republiky je tak možno jmenovat konferenci nazvanou Přístup ke spravedlnosti při ochraně lidských práv a veřejných
zájmů, z jejíhož prvního jednacího dne zaměřeného na životní prostředí byl sestaven sborník vydaný pod názvem Přístup k soudům při
ochraně životního prostředí. Konference se konala roku 2004 a jednotlivé příspěvky nastínily celou řadu otázek a podnětů aktuálních i pro
dnešní dobu. Další významnou konferencí byla mezinárodní konference O přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí
konaná v roce 2009 a zaměřená právě na třetí pilíř Aarhuské úmluvy. Konference se účastnila řada zahraničních odborníků, kteří
přednesli své zkušenosti s aplikací Úmluvy ve svých zemích.
17 Ministerstvo životního prostředí. Aktuální dokumenty k Aarhuské úmluvě. Příručka mezirezortní pracovní skupiny pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu. Praha: MŽP, 2006, s. 1.
18 Např. usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 254/02.
19 Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97.
20 K otázce postavení Úmluvy v českém právu v souvislosti s přezkumem opatření obecné povahy viz např. ČERNÝ, P.: K rozsudku
Nejvyššího správního soudu o změně územního plánu Prahy a jeho (především „aarhuským“) souvislostem. In: Právní rozhledy, 2007, č.
1. s. 18-23.
21 Odstavec 2 daného ustanovení zní: Soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže
by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne
nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
22 SPRATEK, D.: Rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby ve světle nového stavebního zákona a Aarhuské úmluvy.
In: Jurisprudence, 2008, č. 7, s. 43-45.
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V praxi se vyskytují problémy zejména v souvislosti s územním rozhodnutím, kdy se často stává, že v době
rozhodování o správní žalobě již stavebník započne s prováděním stavby včetně například pokácení stromů apod.
Následně potom, i když je územní rozhodnutí zrušeno, nebývá přikročeno k odstranění stavby s poukazem na dobrou víru
stavebníka.
V minulosti soudy odkladný účinek žalobám podaných dotčenou veřejností spíše nepřiznávaly, v posledních
letech, zejména v reakci na nový stavební zákon a při poukázání na souladný výklad vnitrostátního práva s Aarhuskou
úmluvou se již judikatura přiklání k závěru, že s ohledem na povahu environmentálního statku a možnosti jeho nevratného
poškození či zničení je nutné i žalobcům z řad dotčené veřejnosti k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku žalobě
vyhovovat.23
4

POZNÁMKA K OTÁZCE PŘÍMÉHO ÚČINKU AARHUSKÉ ÚMLUVY V PRÁVU EU
Při pojednávání o problematice uplatňování Aarhuské úmluvy v českém právním řádu se nelze alespoň rámcově
nezmínit o aktuálních otázkách s tím souvisejících. Tou zřejmě nejaktuálnější je nedávné rozhodnutí Soudního dvora
ohledně určení, zda má Aarhuská úmluva přímý účinek.
Otázkou, zda má Aarhuská úmluva v právu Evropské unie přímý účinek, se zabýval Soudní dvůr ve svém
rozsudku ze dne 8. března 2011, ve věci C-240/09. Jednalo se o řízení o předběžné otázce, kterou Soudnímu dvoru
předložil Nejvyšší soud Slovenské republiky. Soudní dvůr došel k názoru, že se otázky položené Nejvyšším soudem SR
týkají v podstatě pouze článku 9 odstavce 3 Úmluvy zakotvujícího přístup veřejnosti ke správním či soudním řízením
ohledně podávání námitek proti nezákonným jednáním, aktům či opomenutím za strany soukromých osob nebo orgánů
veřejné správy, proto se i rozsudek ohledně přímého účinku vztahuje pouze na čl. 9 odst. 3 Úmluvy. V rozsudku Soudní
dvůr konstatoval, že toto ustanovení nemá v právu Unie přímý účinek. Zároveň však stanovil, že soudy členských států
mají vykládat jejich právo stanovující podmínky pro podání opravných správních prostředků či žaloby v souladu s cíli
Aarhuské úmluvy.
Jak bylo uvedeno výše, český Nejvyšší správní soud se k otázce přímého účinku Aarhuské úmluvy vyjadřuje
rovněž tak, že Úmluva přímý účinek nemá. Přes tuto ustálenou judikaturu se environmentální nevládní organizace ve
svých žalobách pravidelně na Úmluvu z opatrnosti odvolávají. Domnívám se, že i přes zmíněný rozsudek Soudního dvora
se budou ve svých žalobách Úmluvy dovolávat nadále, neboť ačkoli Soudní dvůr rovněž rozhodl o tom, že Aarhuská
úmluva nemá přímý účinek, neřekl to bez dalšího, ale stanovil zároveň podmínku výkladu vnitrostátního práva v souladu
s Úmluvou.
5

ZÁVĚR
Otázka naplňování Aarhuské úmluvy je dnes stále velmi aktuální, což dokazuje i řada příspěvků a konferencí
věnovaných přímo tomuto dokumentu. Z důvodu širokého zájmu o tuto problematiku existuje nepřeberné množství
literatury a dalších zdrojů zabývajících se tímto tématem. Nelze se však zabývat naprosto všemi. Pro příspěvek byly
z pohledu autorky vybrány ty nejrelevantnější zdroje, které nejvíce danou problematiku vystihují a poskytují tak alespoň
rámcový obrázek o uplatňování Aarhuské úmluvy v českém právním řádu.
Zároveň je nutné podotknout, že se příspěvek nezabýval všemi problémy, na které je v rámci plnění Úmluvy
poukazováno. Byly zmíněny jen ty nejdůležitější, neboť rozbor všech potenciálně nekonformních ustanovení by značně
přesáhl rozsah tohoto příspěvku.24
Lze předpokládat, že v reakci na zmiňované rozhodnutí Soudního dvora zájem o problematiku uplatňování
Aarhuské úmluvy nejen v České republice, ale i v dalších členských státech Evropské unie dále vzroste.
Ohledně problematických bodů plnění Aarhuské úmluvy Českou republikou lze v budoucnu očekávat, že Česká
republika v reakci na závěry letošního zasedání stran Úmluvy, popř. i v reakci na možné další infringementy proti České
republice nakonec přistoupí k novelizaci alespoň některých z hlediska Úmluvy sporných ustanovení českých právních
předpisů.
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POSTAVENIE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV V SYSTÉME PRAMEŇOV
DAŇOVÉHO PRÁVA A ICH INTERPRETÁCIA
Michal Kočiš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje problematike medzinárodných zmlúv daňovej povahy z hľadiska ich postavenia
v systéme prameňov daňového práva, s následným zameraním sa na východiská ich interpretácie. Po charakteristike
základných znakov týchto zmlúv je pozornosť venovaná ich vzťahu k vnútroštátnym prameňom práva, s poukazom na
vybrané ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky zakotvujúce postavenie medzinárodných zmlúv v Slovenskom právnom
poriadku. Pri vymedzení vzťahu medzinárodných zmlúv a európskeho práva autor poukazuje na právnu povahu
európskeho práva, ktorá je východiskom pre určenie vzťahu týchto dvoch subsystémov práva. Pozornosť je tiež venovaná
rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, v obsahu ktorej je možné identifikovať formuláciu základných
prvkov tohto vzťahu. V závere sa autor venuje prameňom, v ktorých sú obsiahnuté pravidlá interpretácie medzinárodných
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Kľúčové slová: medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, vnútroštátne právo, európske právo.
Abstract: The author's contribution deals with international tax treaties in terms of their position in the system of tax law,
with a consequent focus on the background of their interpretation. After characterizing the basic features of these treaties,
author is focusing on their relationship with the national law, with reference to selected provisions of the Constitution of the
Slovak Republic covering the position of international agreements in the Slovak legal system. When dealing with the
international treaties and European law, author refers to the legal nature of European law, which is the basis for
determining the relationship between these two subsystems of law. Attention is also given to the European Court of
Justice decision-making, in which it is possible to identify the formulation of the basic elements of this relationship. In
conclusion, author addresses the interpretation of international treaties on double taxation.
Key words: international tax treaties, national law, european law.
1

ÚVOD
S rozvojom spoločensko-ekonomických vzťahov, ktoré sa vyznačujú presahovaním hraníc štátov, narastá aj
význam právnych noriem upravujúcich tieto vzťahy. Skutočnosť, že otázky zdaňovania sú zväčša predmetom
jednostrannej regulácie vnútroštátnymi právnymi normami štátov, môže mnohokrát vyústiť do kolízie týchto ustanovení
s právnou úpravou iných štátov. Deje sa tak prevažne z dôvodu kolízie vnútroštátnych právnych úprav v oblasti
definovania daňovej rezidencie a zdroja príjmu, a z toho vyplývajúceho práva štátu na zdanenie konkrétneho druhu
príjmu. Výsledkom takého právneho stavu je medzinárodné dvojité zdanenie, prípadne aj medzinárodné dvojité
nezdanenie. Z hľadiska medzinárodného zdaňovania plnia preto zvlášť dôležitú úlohu medzinárodné zmluvy, osobitne
však tie, ktorých cieľom je predchádzať dvojitému zdaneniu a zabraňovať daňovým únikom. Existencia daňovo-právnych
noriem rôznej právnej sily a rôzneho druhu, si v procese ich praktickej realizácie vyžaduje náležité posúdenie ich podstaty
a vzájomného vzťahu, čo sa súčasne javí ako nevyhnutný predpoklad ich správneho uplatňovania. Uvedené platí aj vo
vzťahu k medzinárodným zmluvám upravujúcim daňovo-právne otázky.
Analýzu tejto skupiny prameňov daňového práva je potrebné zamerať na ich pôvod a povahu, čo súčasne
predstavuje východisko a predpoklad ich ďalšieho skúmania. Pri rozbore ich postavenia v systéme prameňov práva
poukazujeme v našom príspevku na charakter vzťahu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia k ďalším
skupinám právnych prameňov, osobitne k vnútroštátnemu a európskemu právu. Tieto tri skupiny prameňov sú výsledkom
vývoja medzinárodných väzieb Slovenskej republiky a jej integrácie v európskom priestore, v dôsledku čoho je
zohľadnenie týchto skutočností nie len žiaduce, ale tiež nevyhnutné. Našim cieľom bude poukázať na základný rámec
vzťahov a súvislostí medzi týmito skupinami právnych noriem. Náčrt týchto väzieb zohráva následne dôležitú úlohu pri
vymedzení prístupov k ich interpretácii, za súčasného zohľadnenia významu komentárov k modelovým zmluvám pri
interpretácii bilaterálnych daňových zmlúv.
Označením daňové medzinárodné zmluvy, či medzinárodné zmluvy daňovej povahy, rozumieme v ďalšom texte
tie zmluvy, ktorých predmetom je zamedzenie dvojitého zdanenia a zabránenie daňovým únikom.
2

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY V SYSTÉME PRAMEŇOV DAŇOVÉHO PRÁVA
Legálna definícia pojmu „medzinárodná zmluva“ je obsiahnutá v ustanovení čl.2 ods.1 Viedenského dohovoru
o zmluvnom práve z roku 19691, v zmysle ktorého pojem „zmluva“ označuje medzinárodnú dohodu uzavretú medzi štátmi
1

Porov. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb. zo 4. septembra 1987 o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve.
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písomnou formou, spravujúcu sa medzinárodným právom, spísanú v jedinej alebo v dvoch alebo vo viacerých listinách,
a to bez ohľadu na názov takejto zmluvy. Význam medzinárodných zmlúv ako prameňa medzinárodného práva potvrdzujú
aj ustanovenia čl. 38 Štatútu medzinárodného súdneho dvora, ktorý pri úprave podkladov svojej rozhodovacej činnosti
odkazuje aj na všeobecné a osobitné medzinárodné zmluvy.
Vo vzťahu k prameňom daňového práva je možné konštatovať, že tieto predstavujú skupinu štátom stanovených
a štátom uznaných foriem práva, v ktorých nachádzajú svoje vyjadrenie daňovo-právne normy. Tieto právne normy je
možné označiť ako pravidlá správania sa subjektov v oblasti daňovo-právnych vzťahov. Normatívne právne akty, v ktorých
sú tieto právne normy zakotvené označujeme ako daňovo-právne predpisy a v ich rámci je možné rozlíšiť právne akty
pôvodné a odvodené, medzinárodné zmluvy a právo Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Pri identifikácii prameňov daňového
práva, ktoré sú záväzné a aplikovateľné na území Slovenskej republiky totiž nie je možné prihliadať len na tie z nich, ktoré
sú výsledkom činnosti našich orgánov verejnej moci a verejnej správy. Záväznosť a aplikovateľnosť právnych noriem na
našom území presahuje medze vnútroštátneho zákonodarstva a normotvorby a tak medzi pramene daňového práva je
potrebné zahrnúť aj medzinárodné zmluvy, dohody a v kontexte vstupu Slovenskej republiky do EÚ aj právne záväzné
akty EÚ.2
Vychádzajúc z tohto členenia je možné sa zamerať na existenciu troch základných skupín daňovo-právnych
noriem, a to práva vnútroštátneho, medzinárodného a práva EÚ. S akcentom na medzinárodné zmluvy daňovej povahy
upriamujeme pozornosť na ich vzťah k ďalších dvom normatívnym subsystémom, tvoriacim spolu ucelený systém
prameňov daňového práva.
Skutočnosť, že všetky tri subsystémy prameňov daňového práva obsahujú zmienku o medzinárodných zmluvách
poukazujúce na ich charakter prameňov práva, odôvodňuje opodstatnenosť skúmania vzťahu medzinárodných zmlúv ako
prameňov medzinárodného práva s prameňmi zvyšných dvoch subsystémov práva. Význam takého skúmania sa tiež
v konečnom dôsledku javí ako potrebný nie len z pohľadu právnej teórie, ale tiež z pohľadu tvorby, aplikácie a realizácie
daňovo-právnych noriem.
2.1

Vzťah medzinárodných daňových zmlúv k vnútroštátnemu právu
Pre vymedzenie vzťahu medzinárodných zmlúv daňovej povahy k vnútroštátnemu právu má veľký význam
skutočnosť, že v kontexte medzinárodného práva nenachádzame pravidlo pre vymedzenie vzťahu týchto dvoch
normatívnych celkov a tiež ani pravidlo upravujúce spôsob zabezpečenia plnenia záväzkov štátov v medzinárodnej
oblasti. Medzinárodné daňové zmluvy sú z hľadiska svojej podstaty klasickými medzinárodnými zmluvami uzatváranými
podľa pravidiel medzinárodného práva verejného a ich vnútroštátna relevancia je viazaná na vnútorné pravidlá dotknutých
štátov.
Výsledkom tejto skutočnosti je kreovanie pravidiel na vymedzenie vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho
práva doktrínou medzinárodného práva, v dôsledku čoho môžeme hovoriť o teóriách ponúkajúcich interpretáciu vzťahu
týchto dvoch normatívnych celkov. Ide o monistickú teóriu s primátom vnútroštátneho práva, dualistickú teóriu
a monistickú teóriu s primátom medzinárodného práva.3
Ústava Slovenskej republiky sa pri vymedzení postavenia medzinárodných zmlúv v slovenskom právnom
poriadku a ich vzťahu k vnútroštátnym prameňom práva neprikláňa výslovne a výlučne k niektorej z vyššie uvedených
teórii. Spočiatku viacerí autori náš právny stav označovali ako „zmiešaný dualizmus“, či „symbiózu monistickej
a dualistickej koncepcie s preferenciou medzinárodných zmlúv“.4 Následne vykonané ústavné zmeny, a to najmä
novelizácia Ústavy ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z., však znamenali prielom do dovtedajšieho právneho stavu a pri
posudzovaní vzťahu vnútroštátneho a medzinárodného práva sa do popredia dostáva monistická teória. Znenie čl. 1
ods.2 Ústavy5 poukazujúceho na vzťah Slovenskej republiky k medzinárodnému právu a jeho systematické zaradenie do
textu Ústavy so sebou síce neprináša bezprostredné aplikačné účinky, avšak môže byť významné pre interpretáciu
ostatných noriem nášho právneho poriadku.6 Uvedené ustanovenie je možné označiť aj ako základnú recepčnú normu, na
ktorú nadväzuje celý rad tzv. sekundárnych recepčných noriem ústavného i zákonného charakteru.7
V načrtnutom ústavnom kontexte je pre nás dôležité vymedziť a správne charakterizovať postavenie
medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v Slovenskom právnom poriadku, čo so sebou prináša
nevyhnutnosť posúdenia možnosti subsumpcie týchto zmlúv pod tie ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle
ktorých je určitým skupinám medzinárodných zmlúv priznaná ich aplikačná prednosť pred ustanoveniami zákonných
právnych predpisov.

Porov. BABČÁK, V.: Daňové právo Slovenskej republiky. s.59-60.
Pozri bližšie napr. KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné, s. 93; DAVID, V. – SLADKÝ, P. – ZBOŘIL, F.: Medzinárodní právo
veřejné. s. 85.
4 Porov. AZUD, J.: Medzinárodné právo. s. 42.
5 Čl. 1 ods.2 Ústavy SR: „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy,
ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“
6 Porov. DOBROVIČOVÁ, G.: Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. s.58,; Porov. ČORBA, J.: Prednosť
medzinárodných zmlúv pred zákonom. s.704-705.
7 JANKUV, J.: Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Slovenskej republiky. s. 25-40.
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Súčasné znenie Ústavy umožňuje vo vzťahu k prednostnej aplikácii medzinárodných zmlúv rozlíšiť ich dve
základné kategórie, a to zmluvy ktorým Ústava výslovne priznáva ich aplikačnú prednosť pred zákonmi a ostatné zmluvy,
vo vzťahu ku ktorým takéto vymedzenie absentuje. V zmysle čl. 7 ods.5 majú pred zákonmi majú prednosť zmluvy
upravujúce ľudské práva a základné slobody, ďalej zmluvy na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodné
zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Súčasne sa ako podmienka ich prednostnej aplikácie vyžaduje ich
ratifikácia a vyhlásenie spôsobom ustanoveným zákonom. Nakoľko uvedené znenie čl. 7. ods.5 sa stalo súčasťou Ústavy
až jej novelizáciou ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z., je potrebné upriamiť pozornosť aj na čl. 154c, ktorého predmetom
záujmu sú tie medzinárodné zmluvy, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona. V zmysle
jeho ods.1 sa medzinárodným zmluvám o ľudských právach a základných slobodách, ratifikovaným a vyhláseným
spôsobom ustanoveným zákonom, priznáva prednosť pred zákonom za predpokladu, ak zabezpečujú väčší rozsah
ústavných práv a slobôd. V ods.2 tohto článku zas ústavodarca pamätá na ostatné medzinárodné zmluvy ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti predmetnej novelizácie, ktoré sa považujú
za súčasť nášho právneho poriadku, ak tak ustanoví zákon. V prípade týchto „ostatných“ zmlúv však v Ústave absentuje
zmienka o ich vzťahu k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom a tak je na mieste otázka determinácie tohto
vzťahu.
Nakoľko veľká časť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia bola uzavretá pred nadobudnutím účinnosti
predmetnej novelizácie, je potrebné uplatniť načrtnuté východiská aj vo vzťahu k týmto zmluvám. Pri zmluvách prijatých
po nadobudnutí účinnosti novely Ústavy je ich aplikačná prednosť v prípade ich ratifikácie, vyhlásenia spôsobom
ustanoveným zákonom a po rozhodnutí Národnej rady Slovenskej republiky8 bezproblémová. Otázna však môže byť
charakteristika tých zmlúv, ktorých dátum prijatia predchádzal predmetnú novelizáciu, pričom rozhodujúcim v tejto
súvislosti je dátum 30. jún 2001.
Na zmluvy uzavreté do 30. Júna 2001 sa vzťahuje ustanovenie čl. 154c ods.2 Ústavy, podľa ktorého sú tieto
zmluvy súčasťou nášho právneho poriadku ak tak ustanoví zákon. Do tohto kontextu zapadá aj zakotvenie prioritnej
doložky v §1 ods.2 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, obsahom ktorej je aplikačné predradenie medzinárodných
zmlúv v ňom vymedzených pred tento zákon. V tomto kontexte môžeme v našom právnom poriadku konštatovať
existenciu dvoch základných kategórii medzinárodných daňových zmlúv, s odlíšením podľa času ich uzavretia. Aplikačnú
prednosť zakotvenú v §1 ods. 2 zákona o dani z príjmov je potrebné vzťahovať na obidve tieto skupiny zmlúv. V prípade
zmlúv uzavretých po nadobudnutí účinnosti novely Ústavy je možné pozorovať dvojaké právne zakotvenie ich aplikačnej
prednosti, keď okrem zákonnej právnej úpravy pojednáva o tejto ich povahe aj Ústava SR. 9
2.2

Vzťah medzinárodných daňových zmlúv a európskeho práva
Vzájomný vzťah medzinárodných daňových zmlúv a práva Európskej únie sa nevyhnutne odvíja od charakteru
úniového práva10 ako právneho poriadku osobitnej povahy11. Jedným zo základných atribútov tohto právneho systému je
jeho autonómne postavenie, čo platí tak vo vzťahu k vnútroštátnemu, ako aj k medzinárodnému právu. Táto jeho povaha
bola potvrdená aj rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie (ďalej ako „ESD“) keď konštatoval, že
„Spoločenstvo ustanovuje nový právny poriadok medzinárodného práva, v prospech ktorého štáty obmedzili, hoci vo
vymedzených oblastiach, svoje zvrchované práva a ktorých subjektmi sú nielen členské štáty, ale rovnako aj ich
príslušníci. Právo spoločenstva, nezávislé na právnom poriadku členských štátov, neukladá len povinnosti jednotlivcom,
ale im tiež priznáva práva, ktoré sa stávajú súčasťou ich právneho dedičstva.“12
Súdny dvor tiež poukazuje na skutočnosť, že zakladajúce zmluvy európskych spoločenstiev vytvorili vlastný
systém právnych noriem, ktorý je integrálnou súčasťou právnych poriadkov členských štátov a ktorý sú súdy členských
štátov povinné aplikovať. Nad právom, ktoré vzniká na základe primárneho práva Spoločenstva, ako nezávislého prameňa
práva, nemôžu vzhľadom na jeho zvláštnu a pôvodnú povahu prevážiť ustanovenia vnútroštátneho práva. V opačnom
prípade by totiž bolo toto právo zbavené charakteru práva Spoločenstva a bol by spochybnený právny základ samotného
Spoločenstva13. Z uvedenej argumentácie je potrebné primerane vychádzať aj pri determinácii vzťahu medzinárodných
daňových zmlúv a európskeho práva.
Podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí aj rozhodovanie o tom, či konkrétna
medzinárodná zmluva je zmluvou podľa čl.7 ods.5 Ústavy SR. Zákon č. 1/1993 v súvislosti s publikáciou medzinárodných zmlúv vo
svojom §6 ods.2 ustanovuje, že ak má medzinárodná zmluva prednosť pred zákonmi, súčasťou oznámenia o uzavretí medzinárodnej
zmluvy je rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o tejto skutočnosti.
9 Napr. súčasťou oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.238/2003 Z.z. o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia je aj oznámenie o prijatí rozhodnutia NRSR, že ide o medzinárodnú
zmluvu podľa čl. 7 ods.5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi SR.
10 Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy namiesto označení „komunitárne“ a „úniové“ hovoríme o „práve EÚ“, resp. o „úniovom
práve“.
11 Bližšie k povahe európskeho práva pozri BOGDANDY, A. – BAST, J.: Principles of European constitutional law – Revised 2nd edition. s.
320 – 323.
12 Rozsudok Súdneho dvora z 5. Februára 1963, vo veci 26/62 (Van Gend & Loos).
13 Rozsudok Súdneho dvora z 15. Júla 1964, vo veci 6/64 (Flaminio Costa / Enel)
8
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Osobitnou skupinou medzinárodných zmlúv daňovej povahy sú tie bilaterálne dohody štátov, kde jedna so
zmluvných strán nie je členským štátom Európskej únie. Vo vzťahu k vymedzeniu vzťahu týchto zmlúv a európskeho
práva je potrebné poukázať na čl. 351 Zmluvy o fungovaní Európskej únie14, v zmysle ktorého ustanovenia primárneho
práva EÚ neovplyvnia práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi na jednej
strane a jedným alebo viacerými tretími krajinami na druhej strane. Uvedené ustanovenie sa dotýka tých zmlúv, ktoré boli
uzavreté pred pred 1. Januárom 1958 alebo pre pristupujúce štáty pred dňom ich prístupu. V prípade nezlúčiteľnosti
týchto zmlúv s právom EÚ má členský štát podniknúť vhodné opatrenia na odstránenie tejto nezjúčiteľnosti.15
K obdobným záverom o prednosti európskeho práva pred ustanoveniami medzinárodných daňových zmlúv je
možné sa dopracovať aj prostredníctvom pravidiel medzinárodného práva verejného, zakotvených vo Viedenskom
dohovore o zmluvnom práve16. V zmysle čl. 30 tohto dohovoru ak sú všetky zmluvné strany skoršej zmluvy tiež stranami
neskoršej zmluvy a táto skoršia zmluva nezanikla a ani jej vykonávanie nebolo prerušené, bude sa skoršia zmluva
vykonávať len v tom rozsahu, v akom sú jej ustanovenia zlúčiteľné s ustanoveniami neskoršej zmluvy. Kým uvedené je
možné primerane vzťahovať na medzinárodné zmluvy časovo predchádzajúce primárne právo EÚ, vo vzťahu
k medzinárodným zmluvám uzavretým neskôr je možné odkázať na čl. 41 Viedenského dohovoru, ktorého obsahom je
určenie pravidiel pre uzavretie medzinárodnej zmluvy medzi dvoma alebo viacerými stranami mnohostrannej zmluvy.
Uzavretie takejto čiastkovej medzinárodnej zmluvy bude prípustné jedine v prípade, ak skoršia mnohostranná zmluva
možnosť takejto neskoršej zmluvy pripúšťa, prípadne ak ju nezakazuje. Súčasne takáto nekoršia zmluva nesmie byť na
ujmu výkonu práv vyplývajúcich zo zmluvy druhým stranám a nesmie sa dotýkať ustaanovenia, ktorého zmena nie je
zlúžiteľná s riadnym plnením predmetu a účelu zmluvy ako celku. Odvolanie sa na Viedenský dohovor však môže byť
problematické v prípade tých štátov, ktorý túto medzinárodnú zmluvu neratifikovali.
Obsahový prienik právnych noriem medzinárodného práva v oblasti priamych daní a európskeho práva bol
spočiatku do istej miery limitovaný. V dôsledku úsilia o dosiahnutie jedného zo základných cieľov Európskej únie, ktorým
je vytvorenie vnútorného trhu17, boli primárne opatrenia zamerané predovšetkým na nepriame zdaňovanie. Spoločné
prvky právnych úprav regulujúcich priame dane je však možné pozorovať pri snahe únie o zabezpečenie
bezproblémového fungovania vnútorného trhu, kde dochádza k vplyvu úniového práva aj na oblasť priamych daní.
Vychádzajúc z ustanovení primárneho práva zakotvujúceho slobodu pohybu osôb, tovaru, služieb kapitálu, je prekážkou
náležitého fungovania vnútorného trhu, ak v dôsledku nekoordinovanej právnej úpravy členských štátov dochádza
k diskriminačnému prístupu štátu pri zdaňovaní príjmov daňových subjektov alebo k dvojitému zdaneniu ich príjmov. Pri
vymedzení vzťahu medzinárodného daňových zmlúv a európskeho práva je dôležité zdôrazniť aj odlišný predmet právnej
regulácie týchto dvoch subsystémov práva. Kým medzinárodné zmluvy zamedzujúce dvojitému zdaneniu sa vyznačujú
rozdelením právomocí štátov na zdanenie konkrétnych druhov príjmu, primárnym predmetom záujmu európskeho práva je
zavedenie vnútorného trhu bez akýchkoľvek vnútorných bariér.18
Pri vyjadrení vzťahu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia k právu EÚ je možné poukázať na
vybrané ustanovenia práva EÚ, ktorých uplatňovanie sa či už priamo alebo sprostredkovane dotýka otázok súvisiacich
s pobrematikou priameho zdanenia. Berúc do úvahy zmeny vykonané prijatím Lisabonskej zmluvy, môžeme v medziach
primárneho práva rozlíšiť niekoľko oblastí s dopadom na realizáciu bilaterálnych záväzkov štátov v daňovej oblasti. Okrem
všeobecného zákazu akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti19 majú k načrtnutej otázke vzťah aj
ustanovenia konkretizujúce slobody20 späté s vnútorným trhom. V zmysle čl. 107 ZFEU v prípade, ak zmluvami nie je
ustanovené inak, sa považuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom pomoc poskytovaná štátom alebo zo štátnych
prostriedkov v akejkoľvek forme, ak narúša hospodársku súťaž alebo ak hrozí jej narušením. Významné sú v tejto
súvislosti aj ustanovenia ZFEU pojednávajúce o prijímaní opatrení na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.21 V rámci
zmien vykonaných v primárnom práve Lisabonskou zmluvou je možné pozorovať aj vypustenie dovtedajšieho článku 293
Zmluvy o európskom spoločenstve22. Toto ustanovenie síce priamo nezakladalo práva občanom EÚ a v oblasti
priameho zdaňovania na toto ustanovenie odkazovala len Arbitrážna konvencia, napriek uvedenému však bol tento článok
vo všeobecnosti považovaný za prejav jedného z cieľov Zmluvy o európskom spoločenstve spočívajúceho v zamedzení
dvojitému zdaneniu.

Pôvodne čl. 307 Zmluvy o Európskom spoločenstve.
V otázke obmedzení voľného pohybu platieb a kapitálu pozri bližšie aj čl. 64 zmluvy o FEU (pôvodný čl. 57 ZES)
16 Porov. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb. zo 4. septembra 1987 o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve.
17 Čl.3 Zmluvy o Európskej únii: „Únia vytvára vnútorný trh, ...“
18 Porov. EUROPEAN COMISSION: EC Law nad Tax treaties – Workshop of experts.
Working document 2005, s.3,
In: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/eclawtaxtreaties_en.pdf
19 Čl. 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „V rámci pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia akákoľvek
diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná.“
20 Bližšie pozri články 45, 49, 56, 63 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
21 Bližšie pozri čl. 114 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
22 Zrušený Čl. 293 Zmluvy o ES: V prípade potreby pristúpia členské štáty k vzájomným rokovaniam s cieľom zaručiť štátnym
príslušníkom: ..., zrušenie dvojitého zdanenia v spoločenstve, ...
14
15
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Na vzájomný pomer európského práva a medzinárodných daňových zmlúv poukazuje vo svojej rozhodovacej
činnosti aj Súdny dvor Európskej únie. Vo vzťahu k fungovaniu vnútorného trhu má význam konštátacia ESD
o kompetencii členských štátov na určenie kritérii pre zdanenie príjmu a kapitálu s cieľom predchádzať dvojitému
zdaneniu. V prípade absencie opatrení Spoločenstva na unifikáciu alebo harmonizáciu23 právnej regulácie tejto oblasti
spoločensko-ekonomických vzťahov, sú členské štáty slobodné v uzatváraní medzinárodných zmlúv na predchádzanie
dvojitého zdanenia.24 Právo EÚ v tejto súvislosti od členských štátov nevyžaduje aby daňové subjekty pri realizácii ich
základných slobôd mali možnosť využiť najvýhodnejšiu z daňových sústav.25 Cieľom zakotveným v primárnon práve je
v tejto súvislosti zábránenie zdaneniu daňového subjektu v dvoch rôznych štátoch a nie zabezpečiť, aby výška daňovej
povinnosti daňového subjektu nebola v konkrétnom štáte vyššia, než aká by bola v inom štáte.26
Napriek kompetencii členských štátov v oblasti priameho zdanenia, musí byť ich právomoc podľa ESD
vykonávaná v súlade s právom Spoločenstva.27 V inom rozhodnutí sa ďalej konštatuje, že členské štáty sú okrem vyššie
uvedeného povinné tiež vyhnúť sa otvorenej alebo skrytej diskriminácii na základe štátnej príslušnosti.28 V rozhodovacej
činnosti ESD nachádzame aj rozhodnutia formulujúce podmienky prípustnosti obmedzenia slobôd vyplývajúcich
z primárneho práva. Vo vzťahu k slobode usadiť sa ESD uvádza, že opatrenie členského štátu brániace jej realizácii je
prípustné len v prípade, ak sa tým sleduje legitímny cieľ zlúčiteľný so zmluvou a ak je také opatrenie odôvodnené
naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu. Taktiež je potrebné, aby realizácia takého opatrenia bola vhodná na
zabezpečenie cieľa, neprekračujúc rámec toho, čo je potrebné na jeho dosiahnutie.29
Vzľadom na načrtnuté otázky vzájomného vzťahu európského práva a medzinárných zmlúv na zamedzenie
dvojitého zdanenia je potrebné upriamiť pozornosť aj na činnosť Európskej komisie.30 Vo svojej najnovšej správe
z januára 2011 uvádza celý rad opatrení za účelom zladenia daňových systémov členských štátov. V priebehu roka 2011
plánuje vypracovať oznámenie dvojitom zdaňovaní, v ktorom preskúma rozsah a závažnosť tejto problematiky v EÚ, na
ktoré by mal v roku 2012 nadväzovať legislatívny návrh s náčrtom riešení. V priebehu roka 2011 tiež plánuje vypracovať
návrhy týkajúce sa problémov cezhraničného zdaňovania dedičstva, zaviesť opatrenia na riešenie dvojitého zdanenia pri
prevoze a evidencii vozidiel do iného členského štátu, či rozšíriť systém jedného kontaktného miesta na elektronický
obchod s cieľom zjednodušiť ohlasovaciu povinnosť pre podniky a uľahčiť im ponúkanie tovaru a služieb on-line
zákazníkom v zahraničí. Do roku 2012 Komisia plánuje vypracovať návrhy riešenia problémov súvisiacich so zdaňovaním
dividend zo zahraničia. Zastrešujúcim cieľom je v týchto súvislostiach podpora širokého dialógu medzi vnútroštátnymi
orgánmi a zainterosovanými subjektmi s cieľom identifikovať možnosti zjednodušenia zdaňovania v prospech občanov
a vnútorného trhu.31
3

INTERPRETÁCIA MEDZINÁRODNÝCH DAŇOVÝCH ZMLÚV
Interpretácia právnych noriem je spätá s ich všeobecnosťou, ako jedným z ich základných definičných znakov.
Podstatu interpretácie môžeme popísať ako zisťovanie a objasňovanie zmyslu a obsahu právnych noriem za účelom ich
pochopenia a správneho a jednotného praktického používania. V rámci právnej regulácie je možné interpretáciu zaradiť
do priestoru medzi tvorbu a interpretáciu práva, kde plní svoju úlohu ako nevyhnutný sprostredkujúci článok medzi nimi.
Zároveň je potrebné poukázať na možné limity tohto tvrdenia, nakoľko výklad môže byť aj súčasťou tvorby, či aplikácie
práva.32
Takéto základné vymedzenie interpretácie je možné vzťahovať aj na právne normy majúce svoj pôvod
v medzinárodnom práve a teda v nami posudzovanom prípade na konkrétny druh prameňov medzinárodného práva,
ktorým sú medzinárodné zmluvy upravujúce otázky súvisiace s predchádzaním dvojitému zdaneniu. Vo vzťahu
k interpretácii medzinárodných zmlúv je možné identifikovať niekoľko prameňov obsahujúcich pravidlá ich interpretácie,
ktoré sú však rozdielnej povahy a nie každý z týchto prameňov bude mať súčasne aj povahu formálneho prameňa práva.
Realizácia a aplikácia právnych noriem tvoriacich obsah medzinárodných zmlúv preto vyžaduje tieto pravidlá interpretácie
identifikovať a poukázať na základné väzby medzi nimi. V načrtnutých súvislostiach poukazujeme na tomto mieste na

23 Pre oblasť priamych daní majú význam najmä nasledujúce právne akty: Smernica č. 90/434/EHS, Smernica č. 90/435/EHS, Smernica
č. 2003/48/ES, Smernica č. 2003/49/ES, Smernica č. 2009/55/ES.
24 Rozsudok Súdneho dvora z 21. Septembra 1999, vo veci C-307/97 (Compagnie de Saint-Gobain).
25 Porov. EUROPEAN COMISSION: EC Law nad Tax treaties – Workshop of experts. Working document 2005, s.6-7.
26 Rozsudok Súdneho dvora z 12. Mája 1998, vo veci C-336/96 (Gilly), ods. 46.
27 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. Februára 1995, vo veci C-279/93 (Finanzamt Köln-Altstadt ν Schumacker); Rozsudok Súdneho dvora
z 21. Semptebra 1999, vo veci C-307/97 (Compagnie de Saint-Gobain) ods.57.
28 Rozsudok Súdneho dvora z 11. Augusta 1995, vo veci C-80/94 (G. H. E. J. Wielockx
and
Inspecteur
der
Directe
Belastingen).
29 Rozsudok Súdneho dvora z 11. Marca 2004, vo veci C-9/02 (de Lasteyrie du Saillant), ods.49.
30 Bližšie pozri napr. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and
Social Committee – COM(2001)582 final of 23. October 2001;Communication from the Commission to the Council, the European
Parliament and the European Economic and Social Committee – COM(2003)726 final of 24.11.2003.
31 Porov.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1751&format=HTML&aged=1&language=SK&guiLanguage=en
32 Porov. OTTOVÁ, E.: Teória práva. s.282-283.
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ustanovenia Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, na ustanovenia konkrétnych bilaterálnych zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia, kde Slovenská republika je jednou zo zmluvných strán a na pravidlá výkladu medzinárodných
daňových zmlúv obsiahnutých v modelovej zmluve OECD.
Viedenský dohovor o zmluvnom práve vo svojom čl. 31 upravuje všeobecné pravidlo výkladu medzinárodných
zmlúv. V tomto ustanovení je dôraz kladený na dobromyseľnosť zmluvných strán a na obvyklý význam, ktorý sa výrazom
dáva v zmluve v ich celkovej súvislosti, za súčasného prihliadania na predmet a účel zmluvy. Zmluva tiež umožňuje
pripísať výrazu osobitný zmyslel, a to v prípade, ak sa potvrdí k tomu smerujúca vôľa zmluvných strán. Nasledujúci čl. 32
ponúka doplnkové prostriedky výkladu medzinárodných zmlúv, ku ktorým zaraďuje aj prípravné materiály a okolnosti, za
ktorých sa zmluva uzavrela. Tieto prostriedky výkladu je možné použiť buď na potvrdenie významu vyplývajúce z čl. 31
zmluvy alebo na určenie významu v prípade ak výklad podľa čl. 31 ponecháva význam nejednoznačným alebo nejasným,
alebo ak vedie k výsledku, ktorý je protizmyselný alebo nerozumný.
Okrem vyššie uvedených výkladových pravidiel je možné určiť aj tie, ktoré sú obsiahnuté v texte konkrétnych
bilaterálnych zmlúv. Príkladom môže byť zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránenia daňovému úniku v odbore
dane z príjmu a z majetku uzavretá medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorej súčasťou je aj zakotvenie
spôsobu jej uplatňovania. V zmysle jej čl. 3 ods.2 je možné určiť dvojakú skupinu výrazov vyžadujúcich interpretáciu.
Prvou sú výrazy, ktorých význam je vymedzený touto zmluvou a ktoré sa použijú v prípade, ak súvislosť nevyžaduje
odlišný výklad. Druhou skupinou sú výrazy touto zmluvou nedefinované, ktoré budú mať taký význam, aký majú v čase
uzavretia zmluvy podľa právnych predpisov štátu na účely daní, ak súvislosť nevyžaduje iný výklad. Zároveň však
akýkoľvek význam podľa daňových zákonov dotknutého štátu bude mať prednosť pred významom, ktorý má tento výraz
podľa iných právnych predpisov dotknutého štátu. Nakoľko konkrétne znenie medzinárodnej zmluvy je výsledkom
bilaterálnej dohody zmluvných štátov, je možné porozorovať určité odlišnosti vo formulácii medzinárodných zmlúv.
Príkladom môžu byť ustanovenia čl. 3 medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou
republikou a Austráliou, či medzinárodnej zmluvy podpísanej medzi vládou Československej socialistickej republiky
a vládou Brazílskej federatívnej republiky.
V súvislosti s úpravou pravidiel interpretácie medzinárodných zmlúv vo Viedenskom dohovore, ako aj
v konkrétnych bilaterálych zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia je potrebné zodpovedať aj na otázku možnosti ich
vzájomného rozporu. V prípade takéhoto konfliktu aj na tomto mieste odkazujeme na vyššie spomínané články 30 a 41
Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, v zmysle ktorých bude za splenia tam vymedzených podmienok potrebné
považovať ustanovenia neskoršej zmluvy za špeciálnu právnu úpravu, ktorá bude mať v konkrétnom prípade aplikačnú
prednosť.
S problematikou interpretácie medzinárodných daňových zmlúv súvisí aj vymedzenie postavenia a úlohy
komentáru k modelovej zmluve OECD, ktorý je vo svojej podsate komentárom jej jednotlivých ustanovení, avšak nie je
možné ho považovať za komentár konkrétnej bilaterálnej zmluvy uzavretej na podklade modelovej zmluvy OECD. Vo
všeobecnosti je možné koštatovať konsenzus o možnosti odvolávať sa pri výklade zmlúv na tento komentár, otázkou však
ostáva právny základ na takýto odkaz. Poukazujúc na ustanovenia čl. 31 a 32 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve,
je možné komentár k modelovej zmluvy OECD subsumovať pod ustanovenia čl. 32, a teda ho zaradiť do rámca
prípravných materiálov k zmluve, čo umožní ho považovať za doplnkový prostriedok výkladu medzinárodnej zmluvy.33
4

ZÁVER
Cieľom nášho príspevku bolo načrtnúť povahu vzťahu medzinárodných daňových zmlúv a ostatných prameňov
daňového práva a poukázať na základné súvislosti ich prípadnej kolízie. Nevyhnutnosť zaoberať sa toutou problematikou
potvrdzuje aj Európska komisia, ktorá pri skúmaní nastolenej otázky z pohľadu realizácie právnych noriem európskeho
práva navrhuje nieľko možných prístupov na elimináciu rozporov v právnych úpravach34. Do popredia tu vystupujú najmä
návrh na vypracovanie modelovej zmluvy Európskej únie, návrh na uzavretie multilaterálnej dohody členských štátov EÚ
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňových únikov, či návrh na prijatie vhodných harmonizačných opatrení. Aj
keď s každým z navrhovaných riešení sa spájajú konkrétne výhody i nevýhody, stotožňujeme sa na tomto mieste
s názorom o potrebe postupného prijímania vhodných opatrení, kde sa ako najprijateľšia cesta a možný prvý krok javí
vypracovanie modelovej zmluvy EÚ, ktorá by dopĺňala ustanovenia modelovej zmluvy OCED v oblasti predchádzania
rozporu medzinárodných zmlúv s ustanoveniami európskeho práva.
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MORÁLNE A PRÁVNE ASPEKTY VÝKONU NIEKTORÝCH ÚLOH
ODCHÁDZAJÚCEHO PRIMÁTORA PO NOVÝCH VOĽBÁCH V PODMIENKACH
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Juraj Vačok
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v článku venuje postaveniu primátora Bratislavy z hľadiska výkonu jeho kompetencií v čase od
konania volieb na nového primátora do doby ukončenia funkčného obdobia. Poukazuje na to, že v tomto období môže
primátor vykonávať všetky úkony. To aj napriek nesúhlasu novozvoleného primátora. V ďalšej časti poukazuje na
základné druhy zodpovednosti, ktoré mu môžu byť vyvodené. V závere prezentuje názor, podľa ktorého by mal byť
primátor v predmetnom období obmedzený vo výkone určitých kompetencií.
Kľúčové slová: primátor, zodpovednosť, obmedzenie kompetencií, voľby, funkčné obdobie
Abstract: Author focuses to the position of mayor of Bratislava in the light of discharging of his competences in the period
from new elections to the end of term of office. He shows that mayor can discharge all acts in that period. He does not
need the agreement of new-elected mayor. In the next part he shows to the basic kinds of responsibilities, which can be
draw to the mayor. In fine he presents an opinion that the mayor should be bounded in discharging some of the
competences in the period mentioned above.
Key words: mayor, responsibility, bounding of competences, elections, term of office
Primátor Bratislavy je jedným z dvoch najvýznamnejších orgánov Bratislavy. Toto postavenie mu negarantujú len
pomerne široké kompetencie, ale aj spôsob, akým je vybraný do svojej funkcie.
Základ funkcie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len Bratislava) je upravený v § 12
zákona číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov1 (ďalej len
zákon o Bratislave). Podľa odseku (1) tohto ustanovenia je primátor výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok.
Podľa odseku (4) je v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch Bratislavy štatutárnym orgánom
a v administratívnoprávnych vzťahoch správnym orgánom.
Osobitné postavenie dáva primátorovi aj to, že je volený v priamych voľbách. Vyplýva to z § 12 odseku (4)
zákona o Bratislave, podľa ktorého je volený obyvateľmi Bratislavy.
Priama voľba má svoje špecifiká týkajúce sa najmä kontroly volenej osoby jej voličmi. Volená osoba by mala
vykonávať len také kroky, ktoré budú minimálne v prospech jej voličov. Dôvodom je minimálne snaha obhájiť si svoj post
v nasledujúcich voľbách.
Problém však môže nastať v prípadoch, keď zvolená osoba nekandiduje v ďalších voľbách. V takomto prípade
priazeň jej voličov nemá pre ňu praktický význam, a teda jej konanie z jej pohľadu nemusí byť determinované názormi,
záujmami a cieľmi voličov. Rovnaký problém môže nastať, keď osoba zastávajúca funkciu už vie, že nie je na ďalšie
funkčné obdobie zvolená.
Právny úprava volieb primátora Bratislavy sa nachádza v zákone číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov2 (ďalej len zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Táto úprava je
spoločná pre starostov všetkých obcí a primátorov všetkých miest. Veľmi úzko s ňou súvisia ustanovenia zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov3 (ďalej len zákon o obecnom zriadení), ktorý bližšie
1 Zákon číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona číslo 523/1990 Zb., zákona číslo 130/1991
Zb., zákona číslo 295/1992 Zb., zákona číslo 233/1998 Z. z., zákona číslo 255/2007 Z. z., zákona číslo 445/2008 Z. z., zákona číslo
535/2008 Z. z., zákona číslo 113/2010 Z. z.
2 Zákon číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona číslo 401/1990 Zb., zákona číslo 8/1992 Zb., zákona
číslo 60/1993 Z. z., zákona číslo 252/1994 Z. z., zákona číslo 222/1996 Z. z., zákona číslo 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky číslo 318/1998 Z. z., zákona číslo 331/1998 Z. z., zákona číslo 389/1999 Z. z., zákona číslo 302/2000 Z. z., zákona
číslo 36/2002 Z. z., zákona číslo 515/2003 Z. z., zákona číslo 335/2007 Z. z., zákona číslo 112/2010 Z. z.
3 Zákon číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona číslo 401/1990 Zb., zákona číslo 96/1991 Zb., zákona číslo 130/1991 Zb.,
zákona číslo 421/1991 Zb., zákona číslo 500/1991 Zb., zákona číslo 564/1991 Zb., zákona číslo 11/1992 Zb., zákona číslo 295/1992 Zb.,
zákona číslo 43/1993 Z. z., zákona číslo 252/1994 Z. z., zákona číslo 287/1994 Z. z., zákona číslo 229/1997 Z. z., zákona číslo 225/1998
Z. z., zákona číslo 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 185/1999 Z. z., zákona číslo 389/1999 Z. z., zákona
číslo 6/2001 Z. z., zákona číslo 453/2001 Z. z., zákona číslo 205/2002 Z. z., zákona číslo 515/2003 Z. z., zákona číslo 369/2004 Z. z.,
zákona číslo 535/2004 Z. z., zákona číslo 583/2004 Z. z., zákona číslo 615/2004 Z. z., zákona číslo 583/2004 Z. z., zákona číslo
757/2004 Z. z., zákona číslo 171/2005 Z. z., zákona číslo 628/2005 Z. z., zákona číslo 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu
Slovenskej republiky číslo 616/2006 Z. z., zákona číslo 334/2007 Z. z., zákona číslo 335/2007 Z. z., zákona číslo 330/2007 Z. z., nálezu
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upravuje niektoré otázky vzniku a zániku mandátu primátora Bratislavy. Vyplýva to z § 29 zákona o Bratislave, ktorý
subsidiárne na tento zákon odkazuje.4
Dĺžku funkčného obdobia primátora zákon o Bratislave neupravuje. Vyplýva však z článku 69 Ústavy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov,5 ktorý funkčné obdobie pre všetkých starostov a primátorov stanovuje na štyri
roky.6
Na to, aby výkon funkcie primátora prebiehal medzi jednotlivými funkčnými obdobiami kontinuálne, je nutné zvoliť
nového primátora ešte pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho primátora. Tomu zodpovedá aj právna úprava.
Deň volieb do orgánov samosprávy obcí a miest vyhlasuje podľa § 25 zákona o voľbách do orgánov samosprávy
obcí predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa tohto paragrafu to musí byť deň nachádzajúci sa v posledných
štrnástich dňoch funkčného obdobia. Novozvolený primátor sa ujíma funkcie zložením sľubu na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Toto zasadnutie podľa § 12 odseku (1) zákona o obecnom zriadení zvoláva primátor zvolený
v predchádzajúcom volebnom období do 30 dní od vykonania volieb. Podľa § 13 odseku (1) zákona o obecnom zriadení
tomu funkcia zaniká zložením sľubu novozvoleného primátora.
Z uvedeného vyplýva, že primátor po uskutočnených voľbách na nového primátora môže vo svojej funkcie
pôsobiť až 30 dní. Počas tohto obdobia má k dispozícií všetky právomoci. V danom období teda môže v rozsahu
zverenom mu právnymi predpismi rozhodovať o majetku mesta, personálnych a iných otázkach. V rozsahu mu zverenom
môže uzatvárať zmluvy s účinnosťou v čase nového funkčného obdobia.
Úradujúci primátor odvodzuje svoj mandát od vôle obyvateľov mesta. Do volieb pritom išiel so svojou víziou vo
forme volebného programu. V prípade zvolenia iného starostu sa však naskytá otázka, či úradujúci starosta v čase po
oboznámení sa s výsledkami volieb, má stále ešte mandát obyvateľov mesta. Svojimi úkonmi totiž môže zaviazať mesto
k takým povinnostiam, ktoré sú v rozpore s programom osoby zvoleného za primátora v nových voľbách. Sú teda aj
v rozpore s väčšinovým názorom obyvateľov. Teda minimálne s názorom tej časti obyvateľstva, ktorá podporila víťazného
kandidáta.
Úkony primátora uskutočnené v čase volieb alebo v období po voľbách za nového primátora majú dve roviny.
Prvá rovina je morálna a druhá zákonná. Obe sa pretavujú do jednotlivých druhov zodpovedností, ktoré odchádzajúci
primátor za svoje úkony v čase do zloženia sľubu nového primátora má. V následnom texte sa budem venovať niektorým
druhom zodpovednosti za dané úkony, a to politickej, morálnej, trestnoprávnej, občianskoprávnej
a administratívnoprávnej.
Politická zodpovednosť je neprávna zodpovednosť. Je zodpovednosťou volených funkcionárov voči svojim
voličom a potenciálnym voličom, čiže osobám, v prospech ktorých funkcionári konajú. Je teda zodpovednosťou držiteľa
mandátu najmä k tým, ktorí im takýto mandát dali.
Napriek uvedenému zastávam názor, že politickú zodpovednosť nemožno viazať len na voličov. Oprávnené z nej
sú všetky osoby, v prospech ktorých sa funkcia, respektíve zverený mandát vykonáva.7
Nositeľmi politickej zodpovednosti nemusia byť len volení funkcionári. Sú nimi aj menovaní funkcionári. Príkladom
takýchto funkcionárov sú ministri.
Každý primátor a starosta je nepochybne nositeľom politickej zodpovednosti. Výnimkou nie je ani primátor
Bratislavy, ktorý má tiež postavenie voleného funkcionára. Primátor Bratislavy je teda zodpovedný svojim voličom, ktorí
mu vyslovili svoju dôveru. Je zodpovedný aj ostatným obyvateľom. Svoj mandát síce nedostal od všetkých obyvateľov,8
ale jeho pôsobnosť a právomoci sa viažu ku všetkým obyvateľom mesta.
Politická zodpovednosť primátora je viazaná v prvom rade na kontrolu obyvateľov. Tí by mali hodnotiť prácu
primátora, pričom toto hodnotenie by sa malo prejaviť v spätnej väzbe.
Spätná väzba vo vzťahu k primátorovi môže mať viaceré formy. Sú nimi napríklad úkony v rámci občianskej
iniciatívy obyvateľov. Pre ilustráciu možno uviesť petíciu, rozhovor, list, sťažnosť, návrh. Za najväčšiu spätnú väzbu
v rámci politickej zodpovednosti však považujem nové voľby, v ktorých voliči zhodnocujú spokojnosť s výkonom funkcie
primátora vo funkčnom období. To však len za predpokladu, že úradujúci primátor ma v úmysle opätovne kandidovať.

Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 205/2008 Z. z., zákona číslo 384/2008 Z. z., zákona číslo 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky číslo 511/2009 Z. z., zákona číslo 102/2010 Z. z.
4 Podľa tohto paragrafu: Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
5 460/1992 Zb. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z., ústavného zákona číslo 9/1999 Z.
z., ústavného zákona číslo 90/2001 Z. z., ústavného zákona číslo 140/2004 Z. z., ústavného zákona číslo 323/2004 Z. z., ústavného
zákona 463/2005 Z. z., ústavného zákona číslo 92/2006 Z. z., ústavného zákona číslo 210/2006 Z. z., ústavného zákona číslo 100/2010
Z. z.
6 Napriek tomu, že uvedený článok hovorí len o starostoch, vzťahuje sa aj na funkčné obdobie primátora Bratislavy z dôvodu podporného
použitie zákona o obecnom zriadení k zákonu o Bratislave.
7 Michal Novota k tomu uvádza: S politickou zodpovednosťou úzko súvisí predovšetkým zodpovedné rozhodovanie v mene občanov a v
ich prospech. (uverejnené na http://www.novota.sk/texty/Eseje_O_PolitOdvahe.pdf, 5. 5. 2011)
8 To by bolo iba za predpokladu, ak by mu každý volič dal vo voľbách hlas.
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Zastávam názor, že primátor s cieľom kandidovať a zotrvať vo svojej funkcii aj v ďalšom funkčnom období, sa
bude snažiť vykonávať svoju funkciu čo najlepšie. Jeho snahou bude presvedčiť obyvateľov o tom, že je kompetentným
a v čo najviac smeroch vhodným kandidátom na výkon danej funkcie.
V prípade neúspechu v nových voľbách síce do zloženia sľubu nového primátora mandát starého primátora ešte
trvá, ale motivácie s politickej zodpovednosti sa radikálne znižujú. Z výkonom funkcie nesporne pokračuje aj politická
zodpovednosť. Voči komu však túto zodpovednosť má mať tendenciu vyvodzovať, keď mu už vo voľbách aj tak nebola
vyslovená dôvera. Je otázne, či ho majú držať záväzky od osôb, ktoré v nových voľbách vyjadrili názor, že ho nechcú.
Z teoretického hľadiska politická zodpovednosť primátora trvá aj v čase po neúspešných voľbách. Z praktického
hľadiska mám však zato, že takáto osoba sa touto zodpovednosťou nemusí cítiť byť viazaná.9 Jediné, čo môže primátora
motivovať k riadnemu výkonu svojich povinností, je jeho ambícia zúčastňovať sa na verejnom živote v iných funkciách.
Poprípade pokúsiť sa o priazeň v ďalších voľbách.
Z hľadiska výkonu politickej zodpovednosti v čase po voľbách sa tiež naskytá otázka, či ešte úradujúci primátor
do zloženia sľubu nového primátora má politický mandát. Pokiaľ si obyvatelia zvolili za primátora novú osobu so svojim
programom som toho názoru, že sa rozhodli pre uberanie sa mesta iným smerom. Úradujúci primátor preto už nemá od
obyvateľov a voličov mandát robiť zásadné rozhodnutia podľa svojho programu, nakoľko títo obyvatelia a voliči sa
v nových voľbách rozhodli inak.
Podobná situácia týkajúca sa politickej zodpovednosti nastáva pokiaľ sa primátor rozhodne nekandidovať
v ďalších voľbách. V tom prípade ale môže rozhodnutia v rozpore s mienkou a názorom obyvateľov môže robiť omnoho
skôr. Nie je totiž viazaný podľa môjho názoru najsilnejším vyvodzovateľom politickej zodpovednosti, a to výsledkami
nových volieb.
Pri rozoberaní politickej zodpovednosti si uvedomujem, že z hľadiska viacerých vedných disciplín siaha omnoho
ďalej, ako bolo načrtnuté. Uvedeným textom som však chcel poukázať na to, že pre úradujúceho primátora v čase po pre
neho neúspešných voľbách alebo na úradujúceho primátora, ktorý v nových voľbách nekandiduje,
je v čase po
voľbách vyvodzovanie politickej zodpovednosti fakticky minimálne. Pokiaľ neberieme do úvahy ďalšie faktory, ako
napríklad následné profesijné pôsobenie, dovolím si dokonca použiť termín žiadne.
Mimo politickej zodpovednosti za jednu zo základných neprávnych zodpovedností u nositeľov verejnej moci
môžeme považovať aj morálnu zodpovednosť. Morálna zodpovednosť však nie je spájaná len s nositeľmi verejnej moci,
a teda aj politickej zodpovednosti. Nositeľom morálnej zodpovednosti je, dá sa povedať, každá osoba, a to za všetky svoje
úkony a činy.
Mravná zodpovednosť by mala byť spojená so základnými mravnými hodnotami, ktoré uznáva spoločnosť ako
taká. Tu však narážame na problém, a to o aké hodnoty sa vlastne jedná. Na túto skutočnosť upozorňujú aj autori
zaoberajúci sa otázkami etiky.10 Za problém pri morálnej zodpovednosti považujem aj to, že aj nemorálne konanie,
respektíve konanie o ktorom človek cíti, že je nemorálne, sa dá morálne zdôvodniť.11
Bez ohľadu na uvedené mám za to, že morálna zodpovednosť sa týka len jednotlivca a jeho vnútorného pocitu.
Môže mať dopad na jeho obraz v spoločnosti. Pokiaľ však osoba konanie ako amorálne necíti a nezáleží jej na mienke
spoločnosti, tento druh zodpovednosti nepredstavuje žiaden limit pre konanie.
Na základe uvedeného mám za to, že morálna zodpovednosť pôsobí len voči osobe s dostatočnými morálnymi
hodnotami. Jej hranice sú pomerne vratké, nakoľko sa odvíjajú od subjektívnych pocitov danej osoby týkajúcich sa
vymedzenia samotnej morálky. Navyše sa odvíjajú od postoja tejto osoby k morálke ako takej.
Aplikujúc uvedené na funkciu primátora Bratislavy som toho názoru, že morálna zodpovednosť pôsobí len pokiaľ
má a uznáva osoba primátora základné morálne princípy. Ide o také princípy, ktoré daná spoločnosť za morálne považuje
a uznáva.12

9 V rámci politickej zodpovednosti u primátora Bratislavy prichádza do úvahy len vzdanie sa mandátu alebo zánik mandátu vyhlásením
výsledku mestského referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora podľa § 13a odseku (1) písmen c) a f)
zákona o obecnom zriadení. Mám však zato, že obe možnosti v čase po voľbách nevedú k účinku. Vzdanie sa mandátu primátora by
nemalo veľký význam a na odvolanie primátora prostredníctvom referenda nie je časový priestor. Takéto referendum v dôsledku zvolenia
nového primátora by bolo navyše neúčelné a absolútne zbytočné.
10 Napríklad Ernst Tugendhat k tomu uvádza: Co máme na mysli, když o nějakém jednání nebo chování bez dalšího řekneme, že je
prostě dobré nebo špatné? Podobně jako u otázky, co to znamená o nějakém jednání nebo způsobu chování říci absolutním způsobem,
že se tak musí nebo nemůže jednat, budeme muset i tuto otázku do obecnějšího objasnění užívání těchto slov, zde tedy slov „dobré“ a
„špatné“. (TUGENDHAT, E. TUGENDHAT, E. Přednášky o etice, s. 40) Podľa Arna Anzenbachera: Máme-li filosoficky vysvětlit
a rekonstruovat běžné předporozumění mravní skutečnosti, ukazuje se, že empirická etika to v důsledku svých předpokladů dokáže jen
velmi omezeně. (ANZENBACHER, A. Úvod do etiky, s. 42)
11 V tejto súvislosti poukazujem na tézu prof. Vojteka, uverejnenú v publikácii Etika: Lidská činnost, posuzovaná ve vztahu ke konečnému
cíli, má vlastní speciálni hodnotu – tzv. hodnotu mravní (morální). Proto: pravý konečný cíl je první – základní normou (pravidlem)
morálky. (VOJTEK, F. Etika, s. 12) Pokiaľ by sme si osvojili túto tézu bez ďalšieho, prídeme k záveru, že morálne je všetko, čo sleduje
konečný cieľ.
12 Príkladom takýchto princípov v našom regióne by mohli byť princípy vyjadrené v desiatich Božích prikázaniach. Aj tu sa však prejavujú
rôzne opačné názory. Napríklad pomerne časté heslo: „Kto nekradne pre seba, okráda rodinu.“
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Pomerne veľkým motivátorom determinujúcim konanie primátora Bratislavy v čase po voľbách je trestnoprávna
zodpovednosť. Trestnoprávna zodpovednosť je právnou zodpovednosťou. Znamená to, že v prípade naplnenia znakov
ustanovených zákonom a pomenovaných ako trestný čin, je možné uložiť sankciu. Jednotlivé druhy sankcie taxatívne
vypočítava § 32 Trestného zákona v znení neskorších predpisov13 (ďalej len Trestný zákon).
Trestné činy sú však len najvážnejšie protispoločenské javy. Z tohto dôvodu trestnoprávna zodpovednosť vzniká
len v tom prípade, ak sa primátor dopustí svojím konaním činu zákonom za trestný čin označeným. Príkladom takéhoto
konania sú niektoré trestné činy uvedené v ôsmej hlave druhej časti Trestného zákona, a to trestný čin zneužívania
právomoci verejného činiteľa,14 marenia úlohy verejným činiteľom15 a prijímania úplatku.16
Zastávam názor, že trestnoprávna zodpovednosť môže účinne pôsobiť na konanie primátora. To však len
v rozsahu zadefinovanom skutkovými podstatami. Trestnoprávna zodpovednosť reaguje len na prekročenie zákona.
Nezahŕňa nesprávne rozhodnutia, ktoré sú v súlade so zákonom. Napriek tomu, že tieto nesprávne rozhodnutia môžu mať
pre mesto zásadný význam.
Občianskoprávna zodpovednosť zahŕňa podľa môjho názoru dva základné druhy zodpovednosti, a to
zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie. Z výkonom funkcie primátora pritom primárne súvisí zodpovednosť za
škodu, ktorú môže svojím konaním spôsobiť.
Predmetná zodpovednosť je vo vzťahu k primátorovi však veľmi ťažko uplatniteľná. Pokiaľ primátor spôsobí
svojím konaním (úkonom, nečinnosťou, ...) pri výkone funkcie škodu inej osobe, zodpovedá za túto škodu mesto. Vyplýva
to najmä z § 10 odseku (1) zákona číslo 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: Územná samospráva zodpovedá za podmienok
ustanovených týmto zákonom za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy.17 Uvedený
zákon síce priznáva v § 24 odseku (1) možnosť uplatnenia si regresnej náhrady, avšak podľa § 11 by toto uplatnenie
musel vykonať sám primátor. Mám zato, že primátor si sám od seba regresnú náhradu nikdy neuplatní. Uvedené by
prichádzalo do úvahy (si viem reálne predstaviť) len vtedy, ak by sa regresnej náhrady dožadoval novozvolený primátor
od svojho predchodcu.
Mimo uvedeného možno zodpovednosť primátora vyvodiť aj na základe iných právnych predpisov. Aj tu v prípade
vzniku škody by však zodpovedalo mesto, nakoľko primátor je len subjekt konajúci v mene mesta.
Občianskoprávna zodpovednosť rovnako ako trestnoprávna nezahŕňa možnosť postihnúť primátora za síce
zákonné, ale nesprávne rozhodnutie. To vyplýva z § 420 odseku (1) Občianskeho zákonníka v účinnom znení,18 ktorý
výslovne hovorí o zodpovednosti za škodu len v prípade porušenia právnej zodpovednosti. V prípade, že primátor urobí
síce zákonné rozhodnutie, ale ekonomicky nevýhodné, nie je za toto rozhodnutie zodpovedný. Občianskoprávna
zodpovednosť môže vzniknúť výlučne len v prípade porušenia povinnosti uloženej zákonom alebo na základe zákona.
Administratívna zodpovednosť primátora je podľa môjho názoru úplne minimálna. Príkladom by mohla byť
zodpovednosť za niektoré priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy uvedených v § 21 zákona
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.19 Jednotlivé skutkové podstaty sú však veľmi ťažko napasované na
Zákon číslo 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON v znení zákona číslo 650/2005 Z. z., zákona číslo 692/2006 Z. z., zákona číslo 218/2007
Z. z., zákona číslo 491/2008 Z. z., zákona číslo 497/2008 Z. z., zákona číslo 498/2008 Z. z., zákona číslo 59/2009 Z. z., zákona číslo
257/2009 Z. z., zákona číslo 317/2009 Z. z., zákona číslo 492/2009 Z. z., zákona číslo 576/2009 Z. z., zákona číslo 224/2010 Z. z.,
zákona číslo 547/2010 Z. z.
14 Pozri § 326 Trestného zákona.
15 Pozri § 327 Trestného zákona.
16 Pozri § 328 a nasledujúcich Trestného zákona.
17 Okrem uvedenej škody, ktorá má charakter škody spôsobenej úkonmi smerujúcimi navonok, môže primátor spôsobiť aj iné druhy škôd.
Tie však nerozoberám
18 Zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona číslo 58/1969 Zb., zákona číslo 131/1982 Zb., zákona číslo 94/1988 Zb.,
zákona číslo 188/1988 Zb., zákona číslo 87/1990 Zb., zákona číslo 105/1990 Zb., zákona číslo 116/1990 Zb., zákona číslo 87/1991 Zb.,
zákona číslo 509/1991 Zb., zákona číslo 264/1992 Zb., zákona číslo 278/1993 Z. z., zákona číslo 249/1994 Z. z., zákona číslo 153/1997
Z. z., zákona číslo 211/1997 Z. z., zákona číslo 252/1999 Z. z., zákona číslo 218/2000 Z. z., zákona číslo 261/2001 Z. z., zákona číslo
281/2001 Z. z., zákona číslo 23/2002 Z. z., zákona číslo 34/2002 Z. z., zákona číslo 95/2002 Z. z., zákona číslo 184/2002 Z. z., zákona
číslo 215/2002 Z. z., zákona číslo 526/2002 Z. z., zákona číslo 504/2003 Z. z., zákona číslo 515/2003 Z. z., zákona číslo 150/2004 Z. z.,
zákona číslo 404/2004 Z. z., zákona číslo 635/2004 Z. z., zákona číslo 171/2005 Z. z., zákona číslo 266/2005 Z. z., zákona číslo
336/2005 Z. z., zákona číslo 118/2006 Z. z., zákona číslo 188/2006 Z. z., zákona číslo 84/2007 Z. z., zákona číslo 209/2007 Z. z., zákona
číslo 335/2007 Z. z., zákona číslo 568/2007 Z. z., zákona číslo 214/2008 Z. z., zákona číslo 379/2008 Z. z., zákona číslo 477/2008 Z. z.,
zákona číslo 186/2009 Z. z., zákona číslo 575/2009 Z. z., zákona číslo 129/2010 Z. z., zákona číslo 546/2010 Z. z.
19 Zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona číslo 524/1990 Zb., zákona číslo 266/1992 Zb., zákona číslo 295/1992 Zb.,
zákona číslo 511/1992 Zb., zákona číslo 237/1993 Z. z., zákona číslo 42/1994 Z. z., zákona číslo 248/1994 Z. z., zákona číslo 249/1994
Z. z., zákona číslo 250/1994 Z. z., zákona číslo 202/1995 Z. z., zákona číslo 207/1995 Z. z., zákona číslo 265/1995 Z. z., zákona číslo
285/1995 Z. z., zákona číslo 168/1996 Z. z., zákona číslo 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 319/1998 Z.
z., zákona číslo 298/1999 Z. z., zákona číslo 313/1999 Z. z., zákona číslo 195/2000 Z. z., zákona číslo 211/2000 Z. z., zákona číslo
367/2000 Z. z., zákona číslo 122/2001 Z. z., zákona číslo 223/2001 Z. z., zákona číslo 253/2001 Z. z., zákona číslo 441/2001 Z. z.,
zákona číslo 490/2001 Z. z., zákona číslo 507/2001 Z. z., zákona číslo 139/2002 Z. z., zákona číslo 422/2002 Z. z., zákona číslo
190/2003 Z. z., zákona číslo 430/2003 Z. z., zákona číslo 510/2003 Z. z., zákona číslo 515/2003 Z. z., zákona číslo 534/2003 Z. z.,
zákona číslo 364/2004 Z. z., zákona číslo 533/2004 Z. z., zákona číslo 656/2004 Z. z., zákona číslo 570/2005 Z. z., zákona číslo
13
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vyvodenie zodpovednosti za výkon funkcie primátora. Administratívnoprávna zodpovednosť navyše tiež nezahŕňa
nesprávnosť, ale len nezákonnosť v prípade naplnenia skutkovej podstaty.
Zhrnúc uvedené mám za to, že možnosti vyvodenia zodpovednosti voči primátorovi sú v čase po voľbách úplne
minimálne. V danom období je možné postihovať len konanie, ktoré je v rozpore so zákonom. Nie je možné vyvodzovať
zodpovednosť za nesprávne rozhodnutia, ktoré sú zákonné.
Zastávam názor, že v čase volieb a po voľbách by úradujúci primátor nemal vykonávať zásadné úkony
zakladajúce nové významné práva a povinnosti. To by už mal nechať na novozvoleného primátora, ktorému obyvatelia
vyjadrili najväčšiu dôveru.
Nemožno sa spoliehať na to, že odchádzajúci primátor bude vždy čestnou osobou s vysokými morálnymi
hodnotami. Navyše je v rozpore s princípmi priamej demokracie, aby v čase volieb a po voľbách odchádzajúci primátor
vykonával úkony k napĺňaniu jeho presvedčenia a volebného programu, pokiaľ vo voľbách zvíťazil iný kandidát.
Z uvedených dôvodov zastávam názor, že právomoci primátora by mali byť v čase volieb a po voľbách
obmedzené len na nevyhnutné úkony. Primátor by nemal v tomto období uzatvárať napríklad zmluvy týkajúce sa
nakladania s majetkom.
Rozsah týchto obmedzení však musí byť taký, aby nebolo možné znefunkčniť činnosť primátora a tak spôsobiť
škody napríklad v prípade mimoriadnej situácie. Z týchto dôvodov bude k zadefinovaniu kompetencií, ktoré by mali byť
obmedzené, potrebné otvoriť verejnú diskusiu.
Uvedomujem si, že navrhovanou zmenou sa nepodarí úplne zabrániť úkonom primátora, ktorý si háji viac svoje
ako mestské záujmy. Som však toho názoru, že navrhované zmeny minimálne pomôžu tieto úkony eliminovať.
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LEGISLATIVNÍ VÝVOJ ÚPRAVY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH
OSOB V ČESKÉ REPUBLICE VČETNĚ NOVÉHO NÁVRHU ZÁKONA O
TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM
Lukáš Bohuslav
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Trestní odpovědnost právnických osob je bezesporu současným jevem, který přináší mnoho diskutabilních
otázek. Česká republika ji dosud žádným způsobem nezakotvila do svého právního řádu, ačkoliv je k tomu vázána
mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie. Cesta, kterou se nový návrh zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim z roku 2011 vydává, se odehrává na platformě trestního práva. V návrhu zákona je
stanoven okruh právnických osob, na které se trestní odpovědnost právnických osob nevztahuje. Rozsah kriminalizace je
stanoven taxativním způsobem, tedy za vypočtené trestné činy V oblasti sankcionování návrh zákona stanoví relativně
pestrý katalog sankcí. Zdali však návrh zákona absolvuje úspěšnou trasu legislativním procesem, lze dnes jen těžko
předvídat.
Kľúčové slová: trestní odpovědnost právnických osob, rozsah kriminalizace, sankcionování, návrh zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Abstract: The Criminal Liability of Corporations is indisputably regarded as a contemporary phenomenon, which brings a
lot of debatable questions. The Czech Republic has not it provide yet in its legal system, although it is bound by
international treaties and the European Union legislation. The path taken by the new draft on the Criminal Liability of
Corporations and proceedings against them takes a place on a platform of the criminal law. The draft sets a range of
Corporations to which the Criminal Liability of Corporations does not apply. Currently, there are two possible options
concerning an extent of the criminalization of Corporations. The draft provides a wide range of sanctions into account.
However, it is very difficult to predict, if the draft will pass successfully its way in the legislative process.
Key words: The Criminal Liability of Legal Persons, an extent of criminalization, punishing, draft on the Criminal Liability
of Corporations and proceedings against them
1

ÚVOD
Trestní odpovědnost právnických osob je nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích, které
koncept této odpovědnosti v různých formách a podobách vytvářejí, přebírají a zakotvují, tématem moderním, současným,
ale také kontroverzním, a to jak v rovině právní, tak v rovině politické a společenské. Zakotvení deliktní odpovědnosti
právnických osob do vnitrostátních právních řádů vyžaduje několik desítek mezinárodních smluv a předpisů Evropské
unie. Tyto dokumenty striktně nepožadují zavedení tzv. pravé trestní odpovědnosti. Mezinárodní úmluvy obecně stanoví,
aby sankce postihující právnické osoby byly účinné, přiměřené a odstrašující (effective, proportionate and dissuasive),
avšak to, aby o nich bylo rozhodováno v trestním řízení, neurčují. Je třeba ovšem vidět, že se tyto sankce svojí závažností
rovnají obdobným sankcím ukládaným v rámci trestního řízení, proto se někdy zkratkovitě dovozuje, že se jejich ukládání
může odehrávat pouze na platformě trestního práva.1
2

K LEGISLATIVNÍMU VÝVOJI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE
Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 pak vládne právě v rovině politické silná poptávka po přijetí
trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu v rámci tzv. protikorupčního balíčku. Česká republika
totiž dosud žádným způsobem do svého právního řádu trestní odpovědnost právnických osob nezakotvila. Po
neúspěšném vládním návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 20042, byl vládním
usnesením v roce 2009 přijat materiál nazvaný Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky právnických
osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy3, na základě něhož byl v roce 2010 vypracován návrh
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim4 na platformě trestního práva, který byl Ministerstvem
spravedlnosti na konci roku 2010 s nepatrnými odchylkami znovu předložen. Dne 23. 2. 2011 pak vláda přijala návrh

KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob- východiska, obsah a systematika zákonné úpravy. In: Trestněprávní revue, s. 222.
Sněmovní tisk 745 z roku 2004.
3 Usnesení vlády č. 1451 ze dne 30. listopadu 2009.
4 Zákon byl předložen na základě usnesení vlády České republiky č. 1451 ze dne 30. listopadu 2009. Návrh lze nalézt na internetové
adrese <http://eklep.vlada.cz> pod číslem jednacím předkladatele 700/09-L. Navrhovatelem tohoto předpisu bylo Ministerstvo
spravedlnosti.
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zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který se momentálně nachází v Poslanecké sněmovně
jako sněmovní tisk 285 z roku 2011.5
3
2011

K NÁVRHU ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM Z ROKU

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zTOPO“) se skládá ze šesti
částí (obecná ustanovení, základy trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, zvláštní ustanovení
o řízení proti právnickým osobám, zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou, účinnost) a celkem 48 paragrafů.
Doprovodným zákonem k němu je pak zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. ZTOPO upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob,
tresty a ochranná opatření za spáchané trestné činy stejně jako procesní postup proti právnickým osobám (§ 1 odst. 1
zTOPO). Jde o předpis obsahující jak hmotněprávní, tak procesněprávní normy, který je vůči trestnímu zákoníku a
trestnímu řádu povahy speciální. Trestní zákoník a trestní řád se použije, nestanoví-li zTOPO jinak a není-li to z povahy
věci vyloučeno (§ 1 odst. 2 zTOPO).
Ustanovení § 2 až § 5 upravují místní působnost zTOPO tak, aby bylo právnickou osobu možno účinně
postihnout za její protiprávní jednání. V ustanovení § 6 zTOPO je stanoven negativním způsobem výčet právnických osob,
na které se trestní odpovědnost právnických osob vztahuje. Podle zTOPO tak nejsou trestně odpovědné Česká republika
a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci (§ 6 odst. 1 zTOPO) vyjma majetkové účasti těchto právnických
osob v jiné právnické osobě (§ 6 odst. 2 zTOPO). To znamená, že původně uvažované jakožto trestně neodpovědné
státní organizace, právnické osoby zřízené zákonem a právnické osoby při výkonu veřejné moci budou trestní
odpovědnosti podléhat.
Po zvažování, jak široký má být rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob, byla v návrhu
zákona zvolena varianta odpovědnosti za taxativně stanovené trestné činy. Byly zvažovány celkem dvě varianty. Varianta
I, která nakonec byla vybrána, v ustanovení § 8 zTOPO uvádí výčet trestných činů, kterých se právnická osoba může
dopustit, přičemž tento katalog je omezen na ty trestné činy, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob
požadují mezinárodní dokumenty a předpisy Evropské unie. Celkem se jedná o 74 trestné činy rozšířené o daňové trestné
činy.6 Podporu tohoto řešení lze nalézt v literatuře.7 Model s vypočtenými trestnými činy s modifikací některých skutkových
podstat považuje za vhodný Král8 a nalézá pochopení také u Jelínka9. Lze si představit, že by k takové modifikaci mohlo v
případě určitých trestných činů dojít např. v případě porušení veřejného zájmu. Varianta II, která nakonec zvolena nebyla,
pak považovala za trestné činy pro účely zTOPO zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, není-li jejich
spáchání právnickou osobou vyloučeno její povahou.
Samotná konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob10 je upravena v ustanovení § 8 zTOPO. Trestným
činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její
činnosti, jednal-li tak
a)
statutární orgán, člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba oprávněná jménem nebo za právnickou osobu
jednat,
b)
ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písm. a),
c)
ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z
podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby,
d)
zaměstnanec při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a)
až c),
za předpokladu, že lze právnické osobě tento trestný čin přičítat (§ 8 odst. 1).
Přičitatelnost trestného činu právnické osobě je pak uvedena v ustanovení § 8 odst. 2 zTOPO. Trestný čin lze
právnické osobě přičítat, byl-li spáchán jednáním orgánů nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c) nebo
zaměstnancem právnické osoby při plnění pracovních úkolů na základě rozhodnutí či jednání či opomenutí jednání orgánů

Příspěvek popisuje stav předpisu k datu odevzdání tohoto příspěvku.
Viz. důvodová zpráva k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2011. Návrh zákona lze nalézt
na internetové adrese <http://eklep.vlada.cz> pod číslem jednacím předkladatele 700/2009-II.
7 MUSIL, J., PRÁŠKOVÁ, H., FALDYNA F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. In: Trestní právo, s. 13.
8 KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob- východiska, obsah a systematika zákonné úpravy. In: Trestněprávní revue, s. 223.
9 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob, s 54.
10 Jednou ze základních otázek, které se v souvislosti s problémem trestní odpovědnosti právnických osob diskutují, jsou různé koncepce
její kriminalizace, tedy skutečnosti, v jakém rozsahu mají být právnické osoby odpovědné za trestné činy. Nepovažuji za vhodné držet se
pouze základních variant, kterými se míní, že právnická osoba zodpovídá za všechny trestné činy stejně jako osoba fyzická, či pouze za
vybrané trestné činy v trestním zákoníku či dalších zákonech. Považuji za správné možnosti kriminalizace trestní odpovědnosti
právnických osob rozdělit do následujících kategorií, kdy dle zvolené koncepce je právnická osoba odpovědná za: a) všechny trestné
činy, b) všechny trestné činy, u kterých to povaha skutkové podstaty připouští, c) vypočtené trestné činy, ať už v trestním zákoně, či
zvláštních zákonech, d) vypočtené trestné činy, pokud potřeba postihu vyplývá z mezinárodních smluv či evropských předpisů, e)
vypočtené trestné činy s modifikací některých skutkových podstat.
5
6

400

či osob uvedených výše pod písm. a) až c).11 Dle ustanovení § 8 odst. 3 zTOPO pak trestní odpovědnost právnických
osob není závislá na trestní odpovědnosti fyzické osoby, tedy, trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li
se zjistit, která konkrétní fyzická osoba se dopustila protiprávního jednání.
Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem způsobem uvedeným v zTOPO (§ 9 odst. 1 zTOPO). Pachatelem je pak i právnická osoba, která k
provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby (§ 9 odst. 2 zTOPO). Trestní odpovědností právnické osoby není
dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a naopak (§ 9 odst. 3 zTOPO).
V ustanovení § 10 zTOPO je stanovena trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby. Ta přechází na
kteréhokoli právního nástupce, aniž by tím byla dotčena trestní odpovědnost právnické osoby, pokud ta v důsledku
přeměny nezanikla (§ 10 odst. 1 zTOPO).
Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká dle ustanovení o účinné lítosti (§ 11 zTOPO) a promlčení (§ 12
zTOPO). Uplynutím promlčecí doby však nezaniká trestní odpovědnost za trestný čin teroristického útoku (§ 311 trestního
zákoníku), pokud byl spáchán za takových okolností, že zakládá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů
mezinárodního práva (§ 13 zTOPO).
Sankce, v návrhu zákona tresty a ochranná opatření, jsou upraveny v části třetí navrhovaného zákona. V
ustanovení § 14 zTOPO jsou vymezena kritéria pro stanovení druhu trestu a jeho výměry a taktéž zde nalezneme
negativní vymezení uložení ochranného opatření. Návrh zákona umožňuje uložení následujících druhů trestů: zrušení
právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz
plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí a
uveřejnění rozsudku. Jako ochranné opatření lze uložit zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 15 odst. 2 zTOPO).
Dle ustanovení § 15 odst. 3 zTOPO lze uložit tresty a ochranná opatření vedle sebe s výjimkou peněžitého trestu vedle
propadnutí majetku a trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové
hodnoty. Trest zrušení právnické osoby bude možné uložit dle ustanovení § 16 odst. 1 zTOPO právnické osobě se sídlem
v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů.
Nebude jej však možné uložit, vylučuje-li tento trest povaha právnické osoby. Podmínky trestu propadnutí majetku jsou
stanoveny v ustanovení § 17 zTOPO a takovýto druh trestu bude moci soud uložit právnické osobě za spáchání zvlášť
závažného zločinu, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch (odst. 1). Bez těchto
podmínek bude moci soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní zákoník uložení tohoto trestu za
spáchaný zločin dovoluje (odst. 2). Ustanovení § 18 zTOPO upravuje peněžitý trest, jehož uložení však nesmí být na újmu
práv poškozeného (odst. 1). Určuje denní sazbu nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Při určení výše denní sazby
soud zohlední majetkové poměry právnické osoby, zejména pak přihlédne k tomu, jaké prostředky nebo věci jsou zcela
nezbytně potřebné k výkonu její činnosti (odst. 2). Dle ustanovení § 19 zTOPO bude moci soud rozhodnout o uložení
trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty včetně propadnutí náhradní hodnoty za podmínek stanovených
trestním zákoníkem. Na dobu jednoho roku až dvaceti let pak bude moci soud právnické osobě uložit trest zákazu
činnosti, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností (§ 20 zTOPO), dále trest zákazu plnění veřejných zakázek,
účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s
uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení o veřejných zakázkách
(§ 21 zTOPO) a trest zákazu přijímání dotací a subvencí, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s
podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci nebo o návratnou finanční výpomoc, s jejich poskytováním nebo
využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním veřejné podpory (§ 22 zTOPO). V ustanovení § 23 zTOPO je pak
upraveno uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem. Soud určí druh veřejného
sdělovacího prostředku, ve kterém má být pravomocný odsuzující rozsudek uveřejněn (odst. 1) na náklady právnické
osoby (odst. 2). V části třetí zTOPO je upravena ještě problematika promlčení výkonu trestu (§ 24 zTOPO), vyloučení z
promlčení (§ 25 zTOPO) a ochranného opaření, a to zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 26 zTOPO).
Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám stanoví nepřípustnost řízení o správním deliktu pro týž
skutek, bylo-li již proti právnické osobě zahájeno trestní stíhání (§ 28 odst. 1 zTOPO) a nepřípustnost trestního stíhání,
jestliže dřívější řízení pro týž skutek právnické osoby skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto
rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno (§ 28 odst. 2 zTOPO). Podle ustanovení § 30 zTOPO se vyrozumí o
zahájení a skončení trestního stíhání právnické osoby orgán veřejné moci vedoucí obchodní rejstřík nebo jiný zákonem
určený rejstřík, registr nebo evidenci, orgán udělující licenci nebo povolení k činnosti právnické osobě a orgán odpovědný
za dozor nad takovou právnickou osobou (§ 30 odst. 1 zTOPO). Společné řízení proti obviněné právnické osobě a proti
obviněné fyzické osobě je upraveno v ustanovení § 31 zTOPO. Až na výjimky nemůže dojít ke zrušení, zániku a přeměně
právnické osoby při zahájeném trestním stíhání. O této změně rozhoduje v přípravném řízení soudce a v řízení před
soudem předseda senátu (§ 32 zTOPO).
V ustanovení § 33 zTOPO je upraven institut zajišťovacího řízení, kdy může v přípravném řízení soudce na návrh
státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit výkon jednoho
nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby, hrozí-li důvodná obava, že
bude právnická osoba postupovat způsobem uvedeným v § 67 písm. c) trestního řádu (předstižná vazba). Úkony za
11
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právnickou osobu činí ten, kdo je k tomu oprávněn dle občanského soudního řádu v řízení před soudem (§ 34 odst. 1
zTOPO). Právnická osoba si může zvolit zmocněnce (odst. 2), avšak úkony v řízení může činit za právnickou osobu
současně jen jedna osoba (odst. 3). Činit úkony v řízení nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v
téže věci (odst. 4). Ustanovení § 38 až 41 se zabývají výkonem trestu zrušení právnické osoby (§ 38 zTOPO- ustanoven
likvidátor, likvidace nastává dnem právní moci odsuzujícího rozsudku), výkonem trestu zákazu plnění veřejných zakázek,
účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (§ 39 zTOPO), výkonem trestu zákazu přijímání dotací a subvencí (§
40 zTOPO) a výkonem trestu uveřejnění rozsudku (§ 41 zTOPO).
Navrhovaná účinnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízením proti nim je k 1. lednu 2012.
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NĚKOLIK VĚT NA ZÁVĚR
Autor si je vědom skutečnosti, že článek má deskriptivní charakter, avšak v současné fázi přijímání předmětného
zákona lze považovat za účelnější přiblížení navrhované právní úpravy než její hlubokou analýzu. Návrh zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl schválen vládou a nyní jej čeká projednání v Poslanecké sněmovně.
Lze očekávat, že zákon bude v určité formě přijat, avšak zdali a nakolik případně bude ještě v Parlamentu pozměněn, nyní
nelze předpovídat. Je však zřejmé, že český návrh se vydává cestou pravé trestní odpovědnosti právnických osob
s členitou strukturou sankcí, které mohou být uloženy za spáchání taxativně vypočtených trestných činů.
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TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB
(VÝVOJ A HLAVNÉ ZNAKY – PRÁVNA ÚPRAVA V SR)
René Baran
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta
Abstrakt: Predmetom spracovania môjho príspevku je objasniť základný vývoj inštitútu „trestnej zodpovednosti
právnických osôb“ a poukázať tak na jednotlivé determinačné znaky tohto pojmu. Na podklade týchto skutočností druhá
časť príspevku rozoberá legislatívny proces od kreovania až po účinnosť právneho predpisu, ktorý zavádza do
vnútroštátneho poriadku legálny pojem zodpovednosti právnických osôb. Zavedenie tohto inštitútu je jednak uskutočnenie
medzinárodnoprávnych záväzkov a odporúčaní voči Slovenskej republike z povinnosti plniť si tieto záväzky riadne a včas,
a na strane druhej požiadavka úpravy spoločenských vzťahov v príčinnej súvislosti s nárastom kriminality právnických
osôb. Proces tvorby zákonej úpravy týchto spoločenských vzťahov v právnom poriadku Slovenskej republiky bol započatý
v minulom storočí a vyvrcholil legálnou podobou jednotlivých ustanovení v Trestnom zákone v roku 2010.
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnických osôb, právnická osoba, fyzická osoba, zákon, trestný čin, ochranné
opatrenie, Trestný zákon, Trestný poriadok, legislatívy proces, návrh
Abstract: Subjected to the processing of my contribution is to clarify the basic development of the Institute "criminal
liability of legal persons" and pointing to various features of the concept of Classical identification. On the basis of these
facts the second part discusses the contribution of the legislative process by creating the force to the law, which
introduces into domestic law concept of legal liability of legal persons. Introduction of this institute is the first fulfillment of
international obligations and recommendations to the Slovak Republic from the obligation to fulfill these obligations in a
proper and timely manner, and secondly, the requirement to adjust social relations in causal connection with the increase
in corporate crime. The process of legal regulation of social relations in the law of the Slovak Republic has been opened in
the last century and culminated in the form of legal provisions in the Penal Code in 2010.
Key words: liability of legal persons, legal person, natural person, act, criminal offence, protective measure, Crimnal
Code, Criminal Procedure, legislative process, the proposal
Trestná zodpovednosť právnických osôb sa vyvinula z anglo-amerického zvykového práva („rule of law“), pričom
pre krajiny kontinentálneho práva nie typickým inštitútom, ktorý vymedzuje Trestné právo. Americká doktrína trestnej
zodpovednosti osôb začala inštitútom ohrozenia verejného záujmu. Ohrozenie verejného záujmu, je verejný priestupok,
ktorého sa páchateľ dopustí vtedy, ak poškodí, alebo neprístojne zasiahne do verejnosti alebo odmietne vykonať to, čo si
vyžaduje všeobecné blaho (verejný záujem). K prvým prípadom ohrozenia verejného záujmu, kedy sa viedlo súdne
konanie voči právnickým osobám, patrilo znečisťovanie riečných tokov, poškodzovanie verejných komunikácií, narušenie
mostných stavieb a paradoxne aj nepríjemný zápach z výroby mäsa.
Inštitucionalizácia trestnej zodpovednosti sa nachádza v najstarších prameňoch common law a datujeme ju do
16. storočia1. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že vždy sa stretla s negatívnym ohlasom a neakceptáciou
právnej obce.
Medzi prvú kodifikovanú podobu tohoto inštitútu môžme označiť prvý francúzsky trestný kódex Ordonnance
Criminelle Ľudovíta XIV z roku 1670, ktorý pretrval až do veľkej Francúzskej revolúcie2, aj tento fakt nasvedečuje
odmietavému postoju k trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Jeden z prvých prípadov registrovaných vo Veľkej Británie je kauza, v ktorej rozhodoval súd v spore medzi
Regina vs. Birmingham and Gloucester Railway Co. [1842] 3 QB 223.3 V tomto prípade národnej dopravnej spoločnosti
bola preukázaná deliktuálna zodpovednosť za čo sa jej uložila peňažná sankcia.
Trestnú zodpovednosť právnických osôb oficiálne výslovne uznal Najvyšší súd v štáte New York.4 Zvýšenú mieru
prípadov trestného stíhania právnických osôb na pôde Spojených štátov zaznamenávame až koncom 90. rokov minulého
storočia.5 Spoločnosti sa bežne stíhajú za porušovanie presne vymedzených ustanovení zákona, kde sa nevyžaduje
úmysel či nevedomosť6 zákona, pri ktorom sa vyžaduje dôkaz o konkrétnom úmysle.7
PERKINS, M. R.: Criminal Law, Brooklyn: Foundation Press, 1982.
Do roku 1789, kde bola zrušená Národným zhromaždením Francúzska.
3 JOSSEY – BASS: The Law Of Higher Education (Oxford Center for Higher education Policy Studies). San Francisco: John Wiley &
Sons, Inc. 2007.
4 New York Cent & Hudson River vs. Spojené štáty Americké , 212 U.S. 481 (1909).
5 CASES, G. R., HARTMAN,R. M. MERSKY,C. L., TATE: Landmark Supreme Court cases: the most influential decisions of the Supreme
Court of the United States. Washington. Supreme Court: 2004.
6 Napr. Zákony z oblasti verejného zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia.
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Právny základ pre vyvodenie zodpovednosti voči spoločnosti za trestné činy, pri ktorých platí požiadavka úmyslu
alebo vedomosti, pozostáva z dvoch základných prvkov:
1)
z pravidla zvykového práva, že úmyselné konanie zástupcu spoločnosti (zamestnanca) je konaním
jeho zamestnávateľa a
2)
z trestných zákonov, ktoré výslovne pokrývajú oblasť činnosti právnických osôb.
Spoločnosti tak nesú občianskoprávnu zodpovednosť za činy svojich zástupcov
a zamestnancov, a to rovnako za zmluvy, ktoré uzatvoria v mene spoločnosti, ako aj za úmyselné či neumýselné škody,
ktoré spôsobia iným. Ak sa tento koncept aplikuje v trestnom práve, protizákonný čin zamestnanca sa stáva
protizákonným činom zamestnávateľa – právnickej osoby, za predpokladu, že zamestnanec konal v rámci svojho
zamestnania a konal tak v prospech právnickej osoby.
Z uvedených skutočností vyplýva, že inštitút trestnej zodpovednosti, ktorý je reprezentovaný common law
vychádza z tzv. agregačnej teórie, podľa ktorej môže byť právnická osoba trestne zodpovedná za akékoľvek porušenie
trestného práva svojim zamestnancom, pokiaľ konala v rámci náplne svojej práce a v mene právnickej osoby (resp. za
akékoľvek porušenie práva skupinou zamestnancov, pokiaľ ich spoločné konanie napĺňa znaky trestného činu).
Agregačná teória stanovuje veľmi rozsiahlú, zodpovednosť právnických osôb, ktorým je prisudzovaná zodpovednosť za
všetky činy zamestnancov.8
Trestnú zodpovenosť právnických osôb podporujú tri hlavné argumenty verejného záujmu. Po prvé, trestná
zodpovednosť je nástrojom, ktorým môže vláda kontrolovať ekonomickú a sociálnu úlohu právnickej osoby a to na
základe inštitútu vynutiteľnosti práva. Na základe vyvodenia trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe môže vláda
kontrolovať vplyv tejto osoby na celoštátne ekonomické a politcké inštitúcie. Po druhé, použitie trestných sankcií voči
právnickým osobám umožňuje predchádzať trestným činom právnických osôb a trestať ich, niesť tak za svoje protiprávne
konanie patričnú zodpovednosť a s tým súvisiace následky v podobe sakncie. Jediným nástrojom vyvodenia takejto
zodpovednosti právnických osôb je kontrola ich správania. A napokon, trestná zodpovednosť je ospravedlniteľná, pretože
právnická osoba sa vníma ako hrozba alebo nebezpečenstvo pre verejné blaho. Korupcia, ktorú dokáže sústredený
kapitál presadzovať vo volebnom procese (tzv. lobby) je len jednou z mnohých hrozieb verejného blaha. Medzi iným
takýmto ohrozením je v neposlednom rade korupčné správanie sa monopolu, neverejné obchodovanie (kde môžme
zaradiť aj čiernu prácu), sprenevera a hospodárske trestné činy, ako aj závažné poškodzovanie životného prostredia.
Hlavným účelom zavádzania zodpovednosti právnických osôb (teda nielen trestnoprávnej) v zahraničí je vyhnúť
sa stavu, že nikto nebude postihnutý resp. nikto nebude zodpovedný za spáchanie trestného činu, ak nedôjde k
postihnutiu páchateľa (fyzickej osoby), ak ho nie je možné v dôsledku zložitých štruktúr riadenia v obchodných
spoločnostiach zistiť. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb je riešením neschopnosti alebo nemožnosti odhaliť
páchateľa trestného činu spáchaného v rámci právnickej osoby. Samozrejme, na druhej strane páchatelia v rámci
právnickej osoby používajú stále zložitejšie metódy, ako sa vyhnúť naplneniu skutkových podstát trestných zákonov
štátov. Medzinárodné a európske spoločenstvo vidí cestu riešenia v tom, že sa umožní zaviesť štátom akýkoľvek typ
zodpovednosti právnických osôb za trestné činy fyzických osôb, na druhej strane európske štáty v rámci Rady Európy
a Európskej únie zároveň vyžadujú od štátov uznanie rozhodnutí cudzích štátov, ktoré zaviedli trestnú zodpovednosť
právnických osôb za trestné činy fyzických osôb, štátmi, ktoré trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb nezaviedli.
Táto teória je na druhej strane v kolízií resp. v rozpore so základnými princípmi trestného práva, a to princípom
individuálnej subjektívnej zodpovednosti a princípom personality trestov. Trestnou zodpovednosťou v zmysle tohto
princípu sú trestnoprávnymi normami upravené pravidla správania sa, v negatívnom chápaní za prítomnosti dilektuálnej
zodpovednosti, medzi štátom a jednotlivcom. Trestný kódex upravuje tieto pravidlá, ktoré subjekty musia navzájom
dodržiavať. Výkon trestnej zodpovednosti sa realizuje procesnou činnosťou justičných orgánov, výsledkom ktorej je
donútenie uplatňované štátom, ako reprezentantom súdnej moci, voči osobe – páchateľovi, ktorá sa dopustila trestného
konania.
V prípade právnických osôb chýba aj vôľový faktor zavinenia. Právnické osoby nemajú vlastnú vôľu, bez vôle nie
to viny, bez viny nie je trestná zodpovednosť.9 Právnické osoby existujú a sú spôsobilé, len nevyhnutnej miera a v čase
a na čas, pre ktorý sú ustanovené, a na účel pre ktorý boli vytorené. Do tohto účelu nemožno zaradiť protiprávne konanie
nakoľko, konštitutívnym účinkom založenia právnickej osoby, by došlo k porušeniu zakladných princípov práva
a spravodlivosti, nehovoriac o morálke a bona fides.
1

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ekonomické, politické a sociálne zmeny, ku ktorým došlo po roku 1989, postupne významne ovplyvnili všetky
oblasti života spoločnosti. Súčasné trestné kódexy sú výsledkom mnohých novelizácií, ktoré často reagovali
predovšetkým na aktuálne potreby vyvolané dynamikou kriminality, ale hlbšie zásahy do koncepčného poňatia nášho
trestného práva vykonali iba okrajovo. Výsledkom je Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré iba obtiažne reagujú na

Napr. sprenevera, monopolizácia cien, zneužívan ie obchodného prostredia, machinácie.
JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde 2007 str. 20.
9 SOLNÁŘ, V. - FENYK, J. - CÍSAŘOVÁ, D.: Základy trestní odpovědnosti. Praha: Nakladatelství Orac. 2003/04 str. 258.
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meniacu sa spoločenskú realitu, ťažkopádne a veľmi zdĺhavo zaisťujú ochranu práv a slobôd jednotlivca a iba v
obmedzenej miere prispievajú k stabilite spoločnosti.10
Trestná zodpovednosť právnických osôb v legislatívnom procese Slovenského štátu nastúpila dlhú cestu už na
konci minulého storočia, aj keď v tom období „len“ na pôde vedeckej a odbornej obce. Prvá legalizovaná podoba bol
legislatívny návrh vypracovaný ešte v rámci prípravy rekodifikácie trestných kódexov Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a
Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z., ktoré nadobudli účinnosť k 1. 1. 2006, tento proces tvorby v prípade inštitútu trestnej
zodpovednosti právnických osôb datujeme na prelom rokov 2001-2002. Nakoľko daný pokus sa stretol so značnou
nevôľou tak u akademickej obce ako aj u zakonodárneho zboru, na prípravach a zdokonalení pôvodného návrhu sa
pokračovalo aj naďalej. V rokoch 2005-2006 trestná zodpovednosť právnických osôb uzrela svetlo sveta v podobe návrhu
osobitného právneho predpisu a to v Návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnickych osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, tým nadobudla povahu normi lex specialis k lex generalis Trestného zákona. V roku 2008 sa inštitú
trestnej zodpovednosti znova objavuje v rozsiahlej novele trestného zákona, ktorú si vyžiadalá aplikačná prax a s ňou
spojené nedostatky, rokovanie o ktorej bolo zastavené dňa 9. 4. 2008 na rokovaní vlády Slovenskej republiky, a to z
podnetu napadnutia ústavnosti a zákonnosti právneho predpisu, ktorým sa zaoberal Ústavný súd Slovneskej republiky.
Legislatívne práce pokračovali v roku 2009 na Sekcii legislatívy – Odbore legislatívy trestného práva a väzenstva
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Výsledkom týchto prác bol Návrh zákona č. 224/2010 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov. Návrh zákona bol prerokovaný a schválený vládou SR 3. 2. 2010 a postúpený na rokovanie Národnej rady
Slovenskej republiky. Národná rada predmetný zákon po jeho prerokovaní schválila 27. 4. 2010. Tento zákon nadobudol
účinnosť dňom 1. 9. 2010.
Odôvodnenie nevyhnutnosti zaviesť ochranné opatrenia proti právnickým osobám ako uskutočnenie
medzinárodnoprávnych záväzkov a odporúčaní voči Slovenskej republike týkajúcich sa zavedenia sankcií voči právnickým
osobám za trestné činy fyzických osôb spáchaných v rámci oprávnení resp. podriadenosti voči právnickej osobe vyplynulo
z členstva Slovnekej republiky v medzinárodných spoločenstvách a z povinnosti plniť si tieto záväzky riadne a včas.
Záväzok právnej zodpovednosti právnických osôb za trestné činy fyzických osôb so zastupovacími,
rozhodovacími a kontrolnými oprávneniami, alebo pri ktorých zanedbali tieto fyzické osoby so zastupovacími,
rozhodovacími a kontrolnými oprávneniami náležitý dohľad alebo kontrolu voči fyzickým osobám, ktoré tieto trestné činy
spáchali a boli právnickej osobe pri spáchaní trestného činu podriadené a konali v jej mene nevyžaduje zavedenie
trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, avšak štyri uvedené dokumenty Dohovor RE o praní špinavých peňazí,
1990, Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu, 2005, rámcové rozhodnutie Rady
Európskej únie o uznávaní peňažných sankcií, 2005 rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie o uznávaní konfiškácii,
2006 vyžadujú uznanie rozhodnutí cudzích orgánov s trestnoprávnou povahou vo veciach peňažných sankcií
a prepadnutia majetku voči právnickým osobám orgánmi Slovenskej republiky. V jednom prípade ide o cudzie rozhodnutia
vydané zmluvnými štátmi Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, v dvoch ďalších prípadoch o cudzie
rozhodnutia vydané členskými štátmi Európskej únie.
Pokiaľ by Slovenská republika nebola viazaná uvedenými dokumentmi, mohla by bez väčších problémov zaviesť
občianskoprávnu zodpovednosť právnických osôb za trestné činy spáchané fyzickými osobami a vydania prospechu
z trestného činu (prípadne modifikované vydanie bezdôvodného obohatenia).
Vzhľadom na doterajšie zistenia sa Slovenská republika vydala kompromisnou cestou tzv. nepravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb podľa španielského vzoru:
1. Zaviedli sa nové trestnoprávne sankcie v podobe ochranných opatrení voči právnickým osobám:
a) zhabanie určenej výšky finančných prostriedkov
b) zhabanie majetku.
Zhabanie určenej výšky finančných prostriedkov, ktoré pozostáva z výroku súdu o tom, že najprv by sa uložila
finančná čiastka, na ktorú by bola povinná právnická osoba povinne reagovať jej uhradením a v prípade neuhradenia by
sa prikročilo k výkonu uloženého ochranného opatrenia zhabaním takto určenej výšky finančných prostriedkov. Zhabanie
majetku sa bude viazať len na spáchanie taxatívne určených trestných činov, pri ktorých je, ak by súd odsudzoval fyzickú
osobu za ich spáchanie a preukázalo by sa nadobudnutie majetku z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, povinný
trest prepadnutia majetku. Súd bude zvažovať poľahčujúce a priťažujúce okolnosti pri určovaní výmeru výšky finančných
prostriedkov v závislosti najmä od výšky škody, výšky prospechu, trpenia alebo podporovania protiprávneho správania
fyzickej osoby, prijatých opatrení na zabránenie takéhoto trestného činu fyzickej osoby ešte pred jeho spáchaním, náprav
následkov činu, pričinenie sa o zistenie pravdy po čine, podniknutie podstatných krokov na zabránenie podobných činov
v budúcnosti, dobrovoľný prenos ujmy páchateľa na jeho osobu. Je riešená aj otázka časového obmedzenia práva uložiť
ochranné opatrenie z hľadiska premlčania trestného stíhania činu v súvislosti s ktorým sa ochranné opatrenie ukladá.

Legislatívny zámer Trestného zákona a Trestného poriadku schválený vládou SR 31.mája 2000 uznesením č. 385
(http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=l60&htm=http://www.justice.gov.sk/lz-tp.htm).
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2. Ich uloženie navrhne prokurátor návrhom na ich uloženie podaným na trestnoprávny súd, vo veci kde bolo začaté
trestné stíhanie vo veci. Návrh prokurátora nebude podmienený žiadnou väzbou na trestné stíhanie fyzických osôb. Bude
sa môcť podať v okamihu, ak výsledkom vyšetrovania bude zistenie (preukázané bez dôvodných pochybností), že
a) riadiace (zastupovacie, rozhodovacie a kontrolné úlohy) osoby zanedbali dohľad a kontrolu a v dôsledku tohto
zanedbania došlo k spáchaniu trestného činu osobami podriadenými právnickej osobe.
b) riadiace osoby (zastupovacie, rozhodovacie a kontrolné úlohy) sa dopustili trestného činu.
Nebude však potrebné v rámci vyšetrovania zistiť, kto spáchal trestný čin. Bez ohľadu na to, či sa v rámci trestného
stíhania vo veci zistí, kto spáchal trestný čin, alebo sa to nezistí, a bude bez dôvodných pochybností zistený záver
o skutočnostiach uvedených v bode a) alebo v bode b), prokurátor je povinný podať návrh na ochranné opatrenie.
Materiálne tak Slovenská republika naplní požiadavku zaviesť a uznať trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb za
trestné činy fyzických osôb v prípadoch, aj keď ju formálnoprávne nevyjadrí, čoho príčiny spočívajú v objektívnej
neschopnosti právnickej osoby niesť deliktuálnu zodpovednosť v zmysle zodpovednosti za vinu resp. zavinenie, ktoré sú
viazané na psychický (duševný) vzťah ku konaniu resp. nekonaniu. Právnické osoby nie sú osoby s duševným a vôľovým
základom. Usilovať sa stanoviť právnou fikciou (napr. Francúzsko a Rakúsko) ich duševnú spôsobilosť by nebolo únosné
a bolo by to celkom iste zbytočné, pretože by to neviedlo k uspokojivému súladu s koncepciou slovenského trestného
práva hmotného založeného na zásade individuálnej zodpovednosti a zásade personality trestov.11
Otázka splnenia záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k zavedeniu zodpovednosti právnickej osoby za
trestné činy fyzických osôb je splnená ustanoveniami § 83a ods.1 a § 83b ods.1, ktoré stanovujú podmienky, bez splnenia
ktorých nie je právnická osoba „zodpovedná“.
V skutočnosti teda ani nemožno konštatovať, že by sa požadoval záväzok zaviesť zodpovednosť za páchanie
trestných činov právnickou osobou do Trestného zákona. Právnická osoba má niesť zodpovednosť za fyzickú osobu, za
jej trestné činy. Táto zodpovednosť nesmie byť podmienená odsúdením fyzickej osoby. Zodpovednosť právnických osôb
musí byť teda nepodmienená akýmkoľvek napojením na zisťovanie zodpovednosti fyzickej osoby.
Treba konštatovať, že legitímnym zámerom pri postihu právnických osôb za trestné činy fyzických osôb je
generálna prevencia. Na druhej strane absencia vôle u právnickej osoby, slobodnej vôle porušiť právo, zabraňuje
možnosti skonštruovať trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb. Zároveň môžme prehlásiť, že aktuálna podoba
právnej úpravy na Slovensku môže v aplikačnej praxi priniesť ešte podnety na precízovavanie platnej právnej úpravy a to
v závislosti od negatívnych skutočností, ktoré zákonodárca nemohol a nevedel predpokladať pri tvorbe právneho
predpisu.
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OCHRANNÉ OPATRENIA A TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH
OSÔB
Jozef Medelský
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Dualistická koncepcia sankcií priniesla chápanie tohto inštitútu ako trestu na jednej strane a ochranného
opatrenia na strane druhej. Účelom bipartície bolo zefektívniť fungovanie sankcií. Aj v pomeroch Slovenskej republiky je
markantný vývoj inštitútu ochranných opatrení. Historický exkurzus ponúka prierez existenciou ochranných opatrení, ktorý
je zavŕšený prijatím novely zákona č. 224/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela zákona zaviedla nové druhy ochranných
opatrení, ktoré súvisia so zavedením tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb do slovenského právneho
poriadku.
Kľúčové slová: ochranné opatrenia, historický aspekt, trestná zodpovednosť právnických osôb, slovenská právna
úprava, zhabanie peňažnej čiastky, zhabanie majetku
Abstract: Dualistic conception of sanction brought a new division of sanction. It consists of understanding the sanction of
punishment at one side and of protective measures at the other part. The purpose of dualistic conception was to make
functioning of sanction more effective. Also at the Slovak republic it is possible to see a development of the protective
measures. Historical overview offers existence report of protective measures which was caped by adopting the
amendment number 300/2010 of Penal law. Mentioned amendment brought new kinds of protective measures which are
connected to application of criminal liability of legal entities.
Key words: protective measures, historical aspect, criminal liability of legal entity, Slovak law regulation, financial
sanction, conscript of wealth
1

ÚVOD
Trestná zodpovednosť právnických osôb je aktuálnou otázkou, ktorá sa snaží vyriešiť základný problém, ktorým
je vytvoriť efektívny systém sankcií, ktorý bude postihovať právnické osoby za ich protiprávnu činnosť a to predovšetkým
v dobe, kedy ekonomická kriminalita je jedným z najzávažnejších a stále narastajúcich aspektov protiprávnej činnosti, na
ktorej sa podieľajú predovšetkým právnické osoby. Cieľom príspevku je poukázať na vývoj inštitútu ochranných opatrení
v pomeroch slovenských právnych dejín, až do prijatia novely zákona č. 244/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zaviedla tzv.
nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb do slovenského právneho poriadku. Úlohou je vymedziť pojem trestnej
zodpovednosti právnických osôb, poukázať na druhy úprav trestnej zodpovednosti právnických osôb a napokon na
konkrétnu úpravu v slovenskom právnom poriadku, ktorá sa premietla do zavedenia dvoch nových ochranných opatrení
v podobe zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku. .
2

HISTORICKÝ ASPEKT OCHRANNÝCH OPATRENÍ
Ponímanie dualistickej koncepcie chápania inštitútu sankcie prinieslo aj do slovenského právneho priadku
zavedenie ochranných opatrení. Popri sebe teda jestvujú tresty a ochranné opatrenia. Ochranné opatrenia je možné
definovať ako: „ Právny následok trestného činu alebo činu inak trestného, predstavujúceho jeden z prostriedkov
realizácie ochrannej funkcie trestného práva, ktorý je ukladaný súdom na základe zákona v trestnom alebo
občianskoprávnom konaní a jeho výkon je vynútiteľní štátnou mocou.“1 Ochranné opatrenia majú svoj konkrétny účel,
svoje konkrétne rozpracovanie v Trestnom zákone. Pod účelom ochranného opatrenia je potrebné rozumieť jednotlivé
aspekty, ktoré robia tento druh sankcie výnimočný,. Účel ochranných opatrení spočíva teda v dvoch základných
aspektoch, ktoré sú vymedzené nasledovne:
• „ V ochrane spoločnosti pred páchateľmi trestných činov, ale aj činov inak trestných, ako aj pred nebezpečnými
predmetmi, ktoré sú vždy v určitom vzťahu k trestnému činu alebo činu inak trestnému. Ide teda predovšetkým
o prevenciu, a preto vystupuje do popredia zložka terapeutická, výchovná a zabezpečovacia.
• V pomoci osobám so zanedbanou výchovou alebo postihnutým duševnou chorobou, kde konečným cieľom je
odstránenie alebo aspoň zníženie nebezpečenstva ďalšieho porušenia alebo ohrozenia záujmov chránených Trestným
zákonom, ale aj liečba a izolácia osôb nepríčetných či zmenšene nepríčetných.“2

KRATOCHVÍL, V. a kolektív, Kurs trestního práva, Trestní právo hmotné , Obecná část, 1. Vydání, C.H. Beck, Praha, 2009, s. 542.
IVOR, J. a kolektív, Trestné právo hmotné 1, Všeobecná časť, druhé, doplnená a prepracované vydanie, Iura Edition, Bratislava, 2010,
s. 444.
1
2
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Účelom ochranných opatrení je jednak ochrana spoločnosti a jednak poskytnutie pomoci osobám , ktorých sa
ochranné opatrenie dotýka. Účelom ochranných opatrení teda nie je len represívna zložka ale aj poskytnutie pomoci
osobám, ktoré takúto pomoc potrebujú. Základom pri poskytovaní pomoci je však ochrana spoločnosti, ochrana záujmov
spoločnosti a zamedzenie páchaniu trestnej činnosti páchateľom bez rozdielu či už zodpovednému alebo
nezodpovednému. Ochranné opatrenia: „ spôsobujú páchateľovi alebo inej osobe určitú ujmu, tá však nie je ich funkčnou
zložkou. Pri ukladaní ochranných opatrení sa súd spravuje predovšetkým potrebou ochrany spoločnosti a pritom prihliada
najmä na potrebu liečenia, výchovy alebo dovŕšenia nápravy páchateľa alebo inej osoby.“3
„Z historického hľadiska možno vznik ochranných opatrení zaradiť do konca 19. storočia v súvislosti
s uplatňovaním myšlienok pozitivistickej školy v trestnom práve, ktoré sa v tom čase začali utvárať ako protiklad
dovtedajšej tzv. „klasickej školy“ trestného práva. Podľa názorov predstaviteľov klasickej školy trest ako odplata za trestný
čin má byť úmerný zlu zavinenému páchateľom. Názory pozitivistickej školy (sociologických aj antropologických smerov)
však boli v opozícii v tom, že páchateľ má postihnúť opatrenie úmerné jeho nebezpečnému stavu.“4 Táto skutočnosť alebo
aj kompromis, ako je vyššie uvedené, sa odzrkadlil v zavedení dualistickej koncepcie sankcií. Sankcie tvorili jednak tresty
a jednak ochranné opatrenia. V 19. Storočí sa väčšina európskych štátov prikláňala k tejto teórii o existencii dvojakých
účinných druhoch sankcií, ktoré jednak efektívne naplnia účel trestného zákona a jednak dokážu ochrániť spoločnosť pred
páchateľmi trestných činov. Po prvý krát bola táto koncepcia premietnutá do švajčiarskeho trestného zákona z roku 1893.
Švajčiarsky trestný zákon zavádzal nový druh sankcií v podobe zabezpečovacích opatrení, ktorých úlohou bolo
dopĺňať jednotlivé druhy trestov uvedených v trestnom zákone. Hlavným cieľom zabezpečovacích opatrení bolo brániť
spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, jednalo sa predovšetkým o recidivistov, ktorí sa opätovne po výkone trestu
dopúšťali ďalšej trestnej činnosti. Ochrana spoločnosti mala byť zabezpečená prostredníctvom pomoci takýmto
páchateľom, ktorá spočívala v ich liečení, úplnej alebo čiastočnej izolácii od spoločnosti, prevýchove a podobných
ochranných opatreniach. História ochranných opatrení nie je veľmi bohatá, keďže samotné opatrenia vznikli až v 19.
storočí. Je však nepochybné ich prepojenie na systém, účel a pojem trestu ako druhu trestnoprávnej sankcie. Vyššie
uvedená bipartícia trestov zaznamenala veľký úspech, keďže po samotnom vzniku tohto systému bola zavádzaná
v mnohých krajinách. Aj na tejto strane sankcii dochádzalo k rozvoju a k vzniku rozmanitých druhov ochranných opatrení.
Ako príklad môžeme uviesť umiestnenie v psychiatrickej liečebni, umiestnenie v sociálno – terapeutickom ústave,
umiestnenie v zabezpečovacom ústave, dohľad, zákaz pobytu, zákaz výkonu funkcie alebo povolania, vypovedanie
cudzinca, a podobne. Systém dualizmu trestnoprávnych sankcií však zaznamenal aj určitý pokles. Mnohé z krajín prešli
opätovne k zavedeniu monistického ponímania trestu. Skutočnosť bola tá, že mnohé existujúce ochranné alebo
zabezpečovacie opatrenia prešli pod skupinu trestov a buď sa tak značne zúžil okruh ochranných opatrení alebo ochranné
opatrenia úplne zanikli a rozšírili sa tak skupina trestov. Aj slovenská právna úprava inštitútu ochranných opatrení prešla
historickým vývojom. Zmienku o ochranných opatreniach, konkrétne o spôsobe ukladania ochrannej výchovy
a dodatočnej ochrannej výchovy je možné nájsť v Trestnom poriadku v platnom znení z roku 1896, ktorý bol platný na
území Slovenska a na území Podkarpatskej Rusi.5 Zákonná úprava z roku 1896 sa premietla aj do neskorších úprav
trestných zákonov ako aj trestných poriadkov. Niektoré ustanovenia zákona v novej úprave vypadli, niektoré boli rozšírené
alebo došlo aj k rozšíreniu o nové ochranné opatrenia. Trestný zákon č. 48/1931 v prvej hlave pojednáva o trestnom
súdnictve nad mládežou. V rámci tejto úpravy Trestný zákon rozoznáva ochranný dozor a ochrannú výchovu. 6 Následne
Trestný zákon z roku 1961 upravoval aj nový druh ochranného opatrenia. Trestný zákon bol účinný pre celú
Československú federatívnu republiku. Ochrannými opatreniami oproti predošlej úprave boli:
• ochranné liečenie,
• zhabanie veci,
• ochranná výchova.7
Prvé dva ochranné opatrenia boli upravené v šiestej hlave pod názvom „ochranné opatrenia“ a ochranná výchova
bola samostatne upravená v siedmej hlave, kde bola zahrnutá pod úpravu „zvláštnych ustanovení o stíhaní mladistvých“.
Aj Trestný zákon z roku 1961 bol viac krát novelizovaný, aj pokiaľ ide o ustanovenia o ochranných opatreniach.
Novelizáciou zákona bol rozšírený počet ochranných opatrení na štyri. Ďalším ochranným opatrením, ktoré pribudlo do
úpravy bol ochranný dohľad. Je však potrebné poznamenať, že ochranný dohľad bol upravený v osobitnom zákone.
Trestný zákon v § 71 pod názvom „druhy ochranných opatrení“ uvádza:
„(1) Ochrannými opatreniami sú: ochranný dohľad, ochranné liečenie, ochranná výchova a zhabanie veci.
(2) Ochrannú výchovu možno uložiť iba mladistvému. Mladistvému nemožno uložiť ochranný dohľad.
(3) Ochranný dohľad upravuje osobitný zákon.“8

3 BURDA, E., ČÉNTEŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J., a kolektív, Trestný zákon, Všeobecná časť, Komentár – I. diel, Nakladatelství
C.H.Beck, 2010, Praha, s.282.
4 IVOR, J. a kolektív, Trestné právo hmotné 1, Všeobecná časť, druhé, doplnená a prepracované vydanie, Iura Edition, 2010, s. 435.
5 zákon č. 33/1896, Trestní řád, In: Druhé doplněné vydání, upravil WOREL, J. O., MILOTA, A., STUNA, S., nakladatelství J. Gusek
v Kroměťíži, 1922.
6 § 12 zákona č. 48/1931, in: RÁLIŠ, A., Slovenské trestné zákony, Nakladateľstvo Justitia, Bratislava, 1943
7 Zákon č. 140/1961 Sb, In: TOLAR, J., Trestní zákon a předpisy souvisíci, Orbis, Praha, 1966.
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Pribudlo teda nové ochranné opatrenie pod názvom ochranný dohľad, ktoré je upravené v osobitnom zákone č.
44/1973 Zb. o ochrannom dohľade. Zákon nadobudol účinnosť 1. Júla 1973.
Aktuálna slovenská právna úprava obsiahnutá v § 33 Trestného zákona vymedzuje sedem druhov ochranných
opatrení, ktorými sú:
• Ochranné liečenie,
• Ochranný výchova,
• Ochranný dohľad,
• Detencia,
• Zhabanie veci,
• Zhabanie peňažnej čiastky,
• Zhabanie majetku
Z uvedeného jasne vyplýva, že aj v pomeroch slovenskej právnej úpravy dochádzalo po zavedení ochranných
opatrení k rozvoju, doplňovaniu a následnej modifikácii jednotlivých druhov ochranných opatrení. S pojmom ochranné
opatrenia úzko súvisí aj novoprijatá úprava Trestného zákona, účinná od 1. Septembra 2010, ktorou bolo do slovenského
právneho poriadku zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb. Tento nový právny inštitút v slovenskom práve,
vyvolával a vyvoláva množstvo otázok, ktoré sa koncentrujú do dvoch základných skupín, ktorými sú, jednak skupina
vyjadrujúca sa pre zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb a jednak skupina názorov zastávajúca názor proti
zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. V slovenskom právnom poriadku sa môžeme stretnúť s dvoma kvázi
trestnoprávnymi sankciami, ktoré sú vo svojej podstate ochrannými opatreniami, ktorých cieľom je postihovať právnické
osoby za ich protiprávnu činnosť.
3

POJEM TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Ako bolo načrtnuté téma trestnej zodpovednosti právnických osôb je veľmi aktuálna nie len na európskom
kontinente ale aj v celosvetovom meradle. Je potrebné poznamenať, že väčšina štátov Európskej Únie túto úpravu majú
obsiahnutú vo svojich právnych poriadkoch. Aby sme sa neobmedzovali len na štáty Európskej Únie, tak aj niektoré štáty
Európy ako je napríklad Švajčiarsko, Chorvátsko, Nórsko majú zavedenú trestnú zodpovednosť právnických osôb. Aj
v štátoch ako Rusko, Ukrajina, či Moldavsko je téma postihovania právnických osôb za ich protiprávne konanie veľmi
aktuálna. V právnej teórii sa vyvinuli tri druhy ponímania trestnej zodpovednosti právnických osôb:
• „Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb – Pri pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb je trestná
úprava zodpovednosti obsiahnutá buď v trestnom zákone (Francúzsko, Holandsko, Dánsko, Fínsko a iné štáty), alebo vo
zvláštnych zákonoch o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko a iné štáty).
Právnickým osobám sú ukladané trestné sankcie v trestnom konaní. Konkrétna úprav sa pochopiteľne líši pokiaľ ide
o vymedzenie okruhu právnických osôb podliehajúcich trestnoprávnej sankcii, rozsah ich kriminalizácie, možnosti
sankcionovania ako aj zvláštnosti konania proti ním.
• Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb – Pri nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb
právna úprava umožňuje právnickým osobám uložiť trestnoprávne sankcie, presnejšie povedané kvázitrestnoprávne
sankcie, a to aj napriek tomu, že trestná zodpovednosť právnických osôb nie je v trestnom zákone výslovne upravená.
Tieto sankcie sa taktiež nenazývajú trestami. Ako príklad býva uvádzaná španielska právna úprava.
• Iný spôsob regulácie protiprávnej činnosti právnickými osobami, ktoré spĺňajú kritéria, aby právnickým osobám
boli ukladané „účinné, primerané a odstrašujúce sankcie“ v zmysle medzinárodných záväzkov a odporúčaní. Takýmto
spôsobom môže byť administratívnoprávne riešenie trestania právnických osôb. Príkladom môže byť nemecká právna
úprava.“9
Vyššie uvedené druhy predstavujú teóriu trestnej zodpovednosti právnických osôb. Nie je možné jednoznačne
poukázať, ktorá teória je správna, ktorá nie je správna. Vždy sa jedna predovšetkým o zavedenie trestnej zodpovednosti
právnických osôb, ako účinnému prostriedku v boji proti kriminalite páchanej právnickými osobami. Jednotlivé štáty
Európy si prisvojili niektorí z troch druhou trestnej zodpovednosti právnických osôb. Avšak aj tieto druhy sa viacmenej
prelínajú, alebo sa dopĺňajú ako následok zvýšenia potreby v boji proti narastajúcej kriminalite páchanej práve
obchodnými spoločnosťami.
4

SLOVENSKÁ PRÁVNA ÚPRAVA TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Trestná zodpovednosť právnických osôb je súčasťou právnych poriadkov takmer všetkých členských štátov
Európskej únie aj keď je potrebné poznamenať, že úprava nie je jednotná a to z dôvodu výberu konkrétneho modelu, ktorý
odlišne poníma túto problematiku. Slovenská republika sa vydala cestou nepravej trestnej zodpovednosti, ktorá spočíva
v zavedení kvázi trestnoprávnych sankcií v podobe ochranných opatrení, ako aj v osobitosti konania, ktoré je vedené proti
fyzickej osobe, avšak zákon, konkrétnymi ustanoveniami umožňuje uložiť sankcie právnickej osobe za jej protiprávnu

8 § 71 zákona č. 140/1961 Zb, In: THOLT, V., BARÁT, A., BENČÍK, M., Trestný zákon, trestný poriadok a súvisiace predpisy, 2.
Doplnené vydanie, Obzor, Bratislava, 1979, s. 78.
9 JELÍNEK., J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Linde Praha, Praha, 2007, s. 22.
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činnosť. Trestný zákon stanovuje presné podmienky existencie nepravej trestnej zodpovednosti v slovenskom právnom
poriadku.
Trestná zodpovednosť právnických osôb bola v Slovenskej republike zavedená zákonom 224/2010 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zo dňa 27. apríla 2010. Úprava účinná od 1. septembra 2010 spočíva v zavedení nových trestnoprávnych sankcií
v podobe ochranných opatrení voči právnickým osobám, teda nie priamych trestov.
Konkrétne sa jedná o:
a)
zhabanie peňažnej čiastky
b)
zhabanie majetku
4.1

Ochranné opatrenie zhabanie peňažnej čiastky
Ako prvú kvázi trestnoprávnu sankciu, ktorou je možné postihovať protiprávnu činnosť právnických osôb je
ochranné opatrenie zhabanie peňažnej čiastky, ktoré je upravené v § 83a Trestného zákona a to nasledovne:
„(1) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu,
alebo ak došlo k účasti na trestnom čine v súvislosti
a) s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,
b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,
c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.“10
Slovenský Trestný zákon opisuje ochranné opatrenie, ktoré môže súd uložiť fakultatívne. Účelom je sankcionovať
právnickú osobu za porušenie povinností osôb oprávnených konať za túto osobu v čoho dôsledku došlo k spáchaniu činu
hoci aj v štádiu pokusu alebo k účasti na trestnom čine. „Zhabanie peňažnej čiastky súd uloží právnickej osobe, iba ak bol
spáchaný trestný čin fyzickou osobou, ktorá má k právnickej osobe v súvislosti s týmto trestným činom určitý, v tomto
ustanovení ďalej špecifikovaný vzťah, alebo daná fyzická osoba bola aspoň účastníkom (t.j. organizátorom, návodcom,
objednávateľom alebo pomocníkom) na takomto trestnom čine. Zároveň§ tento trestný čin dospel buď do štádia
dokonaného trestného činu, alebo aspoň do štádia pokusu. Pre uloženie zhabania peňažnej čiastky nestačí teda príprava
na trestný čin a to ani na zločin.“11Samotné ochranné opatrenie pozostáva z výroku súdu o tom, že sa uloží určená
finančná čiastka a povinná právnická osoba by mala na ňu reagovať uhradením v lehote nie kratšej ako tridsať dní od
právoplatnosti rozhodnutia. V prípade neuhradenia v stanovenej lehote sa prikročí k v výkonu rozhodnutia.
Návrh prokurátora nie je podmienený žiadnou väzbou na trestné stíhanie fyzickej osoby. Bude sa môcť podať
v okamihu ak budú zistené okolnosti porušenia spôsobené konaním právnickej osoby, a to, že:
• „riadiace (zastupovacie, rozhodovacie a kontrolné úlohy) osoby zanedbali dohľad a kontrolu a v dôsledku tohto
zanedbania došlo k spáchaniu trestného činu osobami podriadenými právnickej osobe,
• Riadiace osoby (zastupovacie, rozhodovacie a kontrolné úlohy) sa dopustili trestného činu
Nebude potrebné v rámci vyšetrovania zistiť, kto spáchal trestný čin. Bez ohľadu na to, či sa v rámci trestného
stíhania vo veci zistí, kto spáchal trestný čin, alebo sa to nezistí, a bude bez dôvodných pochybností zistení záver
o skutočnostiach uvedených v písmene a) alebo v písmene b, prokurátor je povinný podať návrh na ochranné
opatrenie.“12
Trestný zákon vymedzuje v § 83a ods.2 kedy a z akých dôvodov nie je možné ochranné opatrenie uložiť:
„(2) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej majetkové pomery ako dlžníka nemožno
usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, alebo ak by výkonom ochranného opatrenia bol
postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie, orgánom cudzieho štátu a medzinárodným organizáciám verejného práva.
Nemožno ho uložiť ani vtedy, ak došlo k zániku trestnosti činu uvedeného v odseku 1 premlčaním trestného stíhania alebo
na základe účinnej ľútosti.“13
Z uvedeného vyplýva, že jestvujú dôvody kedy nie je možné dané ochranné opatrenie uložiť. Ochranné opatrenie
teda nie je možné uložiť ak ide o právnickú osobu, ktorá požíva takzvanú konkurznú imunitu. Tento pojem je vymedzený
v § 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov:
„Tento zákon sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácie,
štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky
zodpovedá alebo ručí štát. Tento zákon sa nevzťahuje ani na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je
Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií.“14V konečnom dôsledku je možné
konštatovať , že ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky nemôže postihovať štát, majetok štátu, Európskej únie,
§ 83a ods. 1 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
BURDA, E., ČÉNTEŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J., a kolektív, Trestný zákon, Všeobecná časť, Komentár – I. diel, Nakladatelství
C.H.Beck, 2010, Praha, s.558.
12 Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s.6.
13 § 83a ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14 § 2 zákona č. 328/1991 Zb.. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov.
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orgánu cudzieho štátu, medzinárodných organizácií, štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii, obce alebo
vyššieho územného celku. Napokon posledným dôvodom, kedy sa ochranné opatrenie neukladá je prípad ak dôjde
k zániku trestnosti premlčaním trestného stíhania alebo na základe účinnej ľútosti prejavenej páchateľom trestného činu,
teda fyzickou osobou.
Tretí odsek Trestného zákona určuje minimálnu a maximálnu výmeru tohto ochranného opatrenia, ktorú môže
súd právnickej osobe uložiť. Trestný zákon výšku peňažnej čiastky ustanovuje nasledovne:
„(3) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť od 800 eur do 1 660 000 eur. Pri určení výšky zhabania peňažnej čiastky
súd prihliadne na závažnosť spáchaného trestného činu, rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti
spáchania trestného činu a následky pre právnickú osobu. Zhabanie peňažnej čiastky súd neuloží, ak ukladá právnickej
osobe ochranné opatrenie zhabania majetku podľa § 83b.“15
Ako vyplýva zo samotného ustanovenia súd pri ukladaní výšky peňažnej čiastky je povinný prihliadať na:
• Závažnosť spáchaného trestného činu,
• Rozsah činu,
• Získaný prospech,
• Spôsobenú škodu,
• Okolnosti spáchania činu,
• Následky pre právnickú osobu.
Výška peňažnej čiastky je stanovená dolnou aj hornou hranicou v rozpätí od 800 eur do 1 660 000 eur. Je veľmi
komplikované určiť adekvátnu čiastku pre právnickú osobu, ktorá sa dopustila protiprávneho konania. Aj keď sú konkrétne
stanovené dôvody, ktorých sa musí súd pri určovaní výšky pridržiavať, zistiť skutočné imanie spoločnosti a všetky
finančné prostriedky, ktorými daná spoločnosť operuje je veľmi obťiažne. Napokon ustanovenie ods. 3 uvádza, že nie je
možné zároveň uložiť ochranné opatrenie zhabanie peňažnej čiastky a ochranné opatrenie zhabanie majetku.
Trestný zákon v posledný dvoch odsekoch § 83a predpokladá prechod povinností na právneho nástupcu
a zároveň ustanovuje, že peňažná čiastka pripadá štátu.
„(4) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné opatrenie podľa odseku 1
právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby.
(5) Zaplatená alebo vymožená peňažná čiastka pripadá štátu, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“
Samotný výkon zhabania peňažnej čiastky upravuje § 461a Trestného poriadku:
„Len čo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bolo uložené zhabanie peňažnej čiastky, zašle predseda senátu
jeho rovnopis bez odôvodnenia orgánu štátnej správy príslušnému podľa osobitného predpisu o správe a vymáhaní
súdnych pohľadávok. Tento orgán je oprávnený prijať peňažné plnenie zodpovedajúce nároku štátu zo zhabania peňažnej
čiastky alebo v prípade omeškania zúčastnenej osoby s jeho dobrovoľným plnením v lehote určenej v rozhodnutí je
oprávnený s nárokom alebo s jeho časťou nakladať spôsobom ustanoveným osobitným predpisom o správe a vymáhaní
súdnych pohľadávok.“16
Ochranné opatrenie teda pozostáva z výroku súdu o tom, že sa uloží určená finančná čiastka a povinná právnická osoba
by mala na ňu reagovať uhradením v lehote nie kratšej ako tridsať dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade
neuhradenia v stanovenej lehote sa prikročí k v výkonu rozhodnutia. Oprávneným orgánom na prijatie plnenia je justičná
pokladnica v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych
pohľadávok.
4.2

Ochranné opatrenie zhabanie majetku
Druhou kvázi sankciou, ktorá postihuje právnické osoby za ich protiprávnu činnosť je ochranné opatrenie
zhabania majetku. Zákonná úprava tohto ochranného opatrenia je obsiahnutá v § 83b Trestného zákona:
„(1) Zhabanie majetku súd uloží právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak
došlo k účasti na trestnom čine uvedenom v § 58 ods. 2, a ak právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť
trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, v súvislosti
a) s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,
b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,
c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.“
Ochranné opatrenie je ukladané obligatórne, teda súd ho musí uložiť, pričom samotné ochranné opatrenie
zhabanie majetku sa viaže len na taxatívne vymenované trestné činy. Účelom je odňať majetok, ktorý právnická osoba

15
16

§ 83a ods. 3 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 461 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

411

nadobudla v dôsledku spáchania trestného činu uvedeného v § 58 ods.2 Trestného zákona.17 Podobne ako pri
ochrannom opatrení zhabania peňažnej čiastky aj v tomto prípade sa viaže uloženie ochranného opatrenia na okolnosti,
ktoré súvisia buď s výkonom oprávnenia alebo zanedbaním povinností. „Významnou podmienkou pre uloženie
ochranného opatrenia zhabania majetku právnickej osobe je, že právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť
trestnou činnosťou (napr. páchatelia donútili hrozbou znásilnenia manželky manžela, aby daroval ich obchodnej
spoločnosti nehnuteľnosť) alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti (napr. osoby vo vnútri právnickej osoby
predávali drogy a časť výťažku z týchto peňazí išiel priamo na účet právnickej osoby, prípadne išiel na účet právnickej
osoby cez rôzne krycie finančné operácie).“18 Zákon teda ustanovuje, že dôvodom na to aby mohlo byť uložené ochranné
opatrenie nemusí byť len fakt, že právnická osoba nadobudla majetok trestnou činnosťou, ale zákon uvádza, že postačuje
skutočnosť, že právnická osoba nadobudla majetok z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. V odseku druhom § 83b
sa spomína rovnaká skutočnosť ako v prípade prvej kvázisankcie, a to skutočnosť, že samotné ochranné opatrenie
zhabania majetku nemôže postihnúť subjekty požívajúce konkurznú imunitu. Nemôže postihnúť majetok štátu alebo
Európskej únie, orgánu cudzieho štátu, medzinárodnej organizácie.
§ 83b v ods. 3 vymenúva dôvody pre ktoré ochranné opatrenie nemôže byť uložené:
„(3) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 súd neuloží, ak vzhľadom na závažnosť spáchaného trestného činu, rozsah činu,
získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného činu, následky pre právnickú osobu alebo dôležitý
verejný záujem je možné ochranu spoločnosti zabezpečiť aj bez zhabania majetku právnickej osoby. Ak súd neuloží
zhabanie majetku, uloží právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky podľa § 83a.“19
Aj ustanovenie ods. 3 obsahuje podobný výpočet, kedy nemôže byť ochranné opatrenie uložené tak ako tomu je
v prípade ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky. Jediný odlišný element je dôležitý verejný záujem. „Dôležitý
verejný záujem je možné vnímať v každom prípade individuálne, zohľadňujúc všetky okolnosti prípadu, majúc na zreteli
dôležité záujmy štátu realizované pri výkone verejnej moci, ktoré prevažujú nad oprávneným záujmom fyzickej osoby
alebo právnickej osoby, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ostatným osobám, alebo mnohým z nich
a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody. „20 Takýmto dôležitým verejným záujmom
by napríklad mohla byť skutočnosť, kedy uložené ochranné opatrenie budem mať dopad na zamestnancov, a teda
v konečnom dôsledku ochranným opatrením nebude postihnutá právnická osoba ale zamestnanci, ktorý by mohli prísť
o prácu. Otázka dôležitého verejného záujmu je veľmi krehká. Je otázne či sa právnické osoby nebudú chcieť skrývať
práve za tento „liberalizačný dôvod“. Bolo by potrebné jasnejšie definovať čo je dôležitý verejný záujem, ako aj čo dôležitý
verejný záujem vyžaduje. Bolo by tak možné predísť situácii, že by sa sankcionovaná právnická osoba neskrývala za
tretie osoby, ako napríklad zamestnanci, v podobe dôležitého verejného záujmu. Čiastočným riešením, ktoré ponúka
zákonodarca je, že namiesto ochranného opatrenia zhabania majetku bude uložené ochranné opatrenie zhabania
peňažnej čiastky. Zákonodarca chce tým zabrániť aby právnická osoba nevyšla beztrestne a teda aby jej bola uložená
sankcia za jej protiprávnu činnosť.
§ 83b ods. 4 Trestného zákona vymedzuje rozsah v akom bude majetok právnickej osoby postihnutý a čo je
dôsledkom uloženia ochranného opatrenia zhabania majetku:
„(4) Zhabanie majetku postihuje v rozsahu, ktorý patrí právnickej osobe pri výkone ochranného opatrenia zhabania
majetku po ukončení konkurzného konania
a) výťažok zo speňaženia majetku,
b) majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát,
c) majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku.“ 21
Zákonná úprava navrhuje, aby logickým dôsledkom uloženia tohto ochranného opatrenia bolo vyhlásenie
konkurzu na majetok tejto právnickej osoby. Uložené ochranné opatrenie zhabanie majetku bude postihovať len majetok,
ktorého vlastníkom bude odsúdený, teda právnickú osobu po skončení konkurzného konania. Právna úprava preferuje
primárne uspokojenie pohľadávok veriteľov dotknutej právnickej osoby a až následne zámer štátu spôsobiť majetkovú
ujmu dotknutej právnickej osobe. Súd, ktorý uloží rozhodnutím ochranné opatrenie zhabania majetku, po tom čo sa stane
vykonateľným, je povinný zaslať rovnopis rozsudku konkurznému súdu, ktorý následne postupuje podľa osobitného
predpisu.
V nadväznosti: „ Ak príslušný súd doručí právoplatné rozhodnutie o uložení trestu prepadnutia majetku alebo
ochranného opatrenia zhabania majetku, konkurzný súd bezodkladne bez návrhu rozhodne o vyhlásení konkurzu na
majetok toho, komu bol takýto trest alebo ochranné opatrenie uložený. Konkurzný súd rozhoduje uznesením, proti

17 Napr. Trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
Trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin obchodovania s deťmi, trestný čin legalizácie prijímu z trestnej činnosti, trestný čin
falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, atď.
18 BURDA, E., ČÉNTEŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J., a kolektív, Trestný zákon, Všeobecná časť, Komentár – I. diel, Nakladatelství
C.H.Beck, 2010, Praha, s.570.
19 § 83b ods. 3 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20 Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s. 15.
21 § 83b ods. 4 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ktorému nie je prípustné odvolanie“22 Ku faktickému zhabaniu majetku povinného teda dochádza až po ukončení
konkurzného konania. Zhabaniu teda bude teda podliehať len ten majetok, ktorý by po ukončení konkurzného konania
ostal právnickej osobe.
Posledné dva odseky § 83b Trestného zákona sa zameriavajú na určenie komu pripadá zhabaný majetok a ako
postupovať v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia právnickej osoby. Ustanovenia znejú:
„(5) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné opatrenie podľa odseku 1
právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby.
(6) Vlastníkom zhabaného majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná.“23
Ako je vyššie uvedené nástupnícka právnická osoba bude zaťažená ochranným opatrením a to v prípade ak
dôjde k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu právnickej osoby. Posledné ustanovenie podobne ako v prípade ochranného
opatrenia zhabania peňažnej čiastky stanovuje, že vlastníkom sa stáva štát. V prípade ak by medzinárodná zmluva ,
ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovila iný štát, tak súd rozhoduje v súlade s medzinárodnou zmluvou, kto sa
stane vlastníkom zhabaného majetku.
5

ZÁVER
Slovenská právna úprava účinná od 1. Septembra 2010 sa snaží riešiť problematiku trestnej zodpovednosti
právnických osôb. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že táto úprava je nová a je potrebné, aby čas a prax ukázali vývoj
tohto inštitútu v Slovenskej republike. Bez ohľadu na čas a efektívnosť tejto úpravy, je potrebné sa zaoberať otázkou
rozšírenia druhov sankcií o nové a účinnejšie opatrenia. Slovenská právna úprava „kopírovala“ nepravú trestnú
zodpovednosť zavedenú a uplatňovanú v Španielskom kráľovstve. Avšak v porovnaní so slovenskou úpravou, tá
španielska obsahuje viacero druhov kvázi trestnoprávnych sankcií, ktoré efektívnejšie napomáhajú v boji proti
ekonomickej kriminalite páchanej predovšetkým právnickými osobami. Zákonodarca by sa mal zamyslieť nad možnosťou
zavedenia nových opatrení, ako napríklad: uzavretie podniku, prevádzok alebo pobočiek a to definitívne alebo na určitý
čas, zrušenie všetkých aktivít spoločnosti na dobu určitú, zákaz do budúcnosti realizovať aktivity, finančné operácie alebo
obchody, ktorých výkon súvisí so spáchaným protiprávnym skutkom, zákaz účasti na verejnom obstarávaní, zákaz
uchádzať sa o štátne dotácie, a podobne. Teda jednalo by sa o zavedenie opatrení, ktoré by boli ešte účinnejšie
a odstrašujúcejší v rámci inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb a ktoré by v konečnom dôsledku napomáhali
objasňovaniu ekonomickej trestnej činnosti páchanej jednotlivcami, ktorý sa však skrývajú za zložité štruktúry právnických
osôb.
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APLIKAČNÉ PROBLÉMY V PRAXI
Ondrej Laciak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikačných problémoch v praxi, t.j. v trestnom konaní, spočívajúcich najmä
v nesprávnej interpretácii alebo aplikácii príslušných hmotnoprávnych alebo procesnoprávnych ustanovení orgánmi
činnými v trestnom konaní.
Kľúčové slová: Trestné konanie, základné zásady trestného konania, materiálny korektív, obžaloba.
Abstract: The article deals with application problems in practice (in criminal proceedings), consisting mainly in an
incorrect interpretation or application of the substantive or procedural provisions of the authorities in criminal procedure.
Key words: Criminal procedure, fundamental principles of criminal procedure, substantive corrective, indictment
(prosecution).
1

ÚVOD
Aplikačná prax prináša vo svojom každodennom fungovaní mnohokrát situácie, ktoré zákonodarca neriešil,
prípadne s ktorými nepočítal. Tiež nie sú ojedinelé situácie, kedy ten-ktorý subjekt trestného konania interpretuje, resp.
aplikuje jednotlivé hmotnoprávne alebo procesnoprávne ustanovenie nesprávne, neúplne, prípadne ho opomína aplikovať.
Tieto pochybenia či nesprávnosti možno mnohokrát pripísať mechanickej práci najmä orgánov činných v trestnom konaní,
ale aj nedostatočnému poznaniu zákona. Zopár takýchto situácii je v konkrétnostiach naznačených v tomto príspevku.
2
NEZOHĽADŇOVANIE MATERIÁLNEHO KOREKTÍVU TRESTNÉHO ČINU AKO JEDNÉHO ZO ZÁKONNÝCH
KVALIFIKAČNÝCH ZNAKOV PREČINU
Jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov v aplikačnej praxi orgánov činných v trestnom konaní, najmä
policajta, je minimálna aplikácii právnej normy ustanovenej v § 10 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) a v § 95 ods. 2 Trestného zákona. V týchto ustanoveniach je upravený
tzv. materiálny korektív prečinov. Inými slovami je v týchto ustanoveniach zákonodarcom vyjadrená miera závažnosti činu,
aby mohol byť posudzovaný ako trestný čin (prečin).
Ak teda policajt kvalifikuje skutok osoby, či je alebo nie je trestným činom (prečinom), musí prihliadať na
materiálny korektív – závažnosť činu. Mieru závažnosti činu rozlišujeme inú pri dospelých páchateľoch a inú pri
mladistvých. Podľa § 10 ods. 2 Trestného zákona 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. Materiálny
korektív činov mladistvých páchateľov ustanovuje § 95 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého prečin, ktorého znaky sú
uvedené v Trestnom zákone, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý, a ak je jeho závažnosť malá. Tento stupeň
závažnosti nemožno konkrétne vyjadriť a je len na zvážení príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo a súdu,
ako všetky taxatívne vymedzené okolnosti vymedzujúce závažnosť prečinu bude posudzovať a či teda na základe
materiálneho znaku (materiálneho korektívu) uzná, že ide o prečin, alebo nie.1
Materiálny korektív pri prečinoch znamená, že v každom jednotlivom prípade prečinu, je nutné skúmať, či je
závažnosť skutku, ktorý je prečinom vyššia ako nepatrná a pri mladistvých malá. Na trestnú zodpovednosť pri prečinoch
teda nestačí, že skutok má formálne znaky trestného činu, ale zároveň musí byť vo svojej konkrétnej, preukázanej podobe
jeho závažnosť vyššia ako nepatrná, resp. pri mladistvých malá. Závažnosť (materiálny znak) takto funguje ako korektív
formálneho vymedzenia prečinu. Ide predovšetkým o prah trestnej zodpovednosti stanovený kritériom závažnosti, ktorá
musí byť pri dospelých vyššia ako „nepatrná“ a pri mladistvých vyššia ako “malá”. Závažnosť sa posudzuje vzhľadom na
spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa.
Časté pochybenia najmä zo strany policajta ako orgánu činného v trestnom konaní spočíva v neaplikovaní
materiálneho korektívu pri posudzovaní činu, či ide o trestný čin (prečin) alebo nie (teda napríklad o priestupok). Policajt
ako orgán činný v trestnom konaní sa zvyčajne len uchyľuje ku kvalifikácii činu podľa formálnych znakov tej-ktorej
skutkovej podstaty osobitnej časti Trestného zákona. Ak dospeje policajt k záveru, že skutok napĺňa formálne znaky
skutkovej podstaty trestného činu (prečinu), a má dostatočne odôvodnený záver, že tento čin spáchala konkrétna osoba,
vznesie tejto osobe podľa § 206 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“)
obvinenie. Z vlastnej skúsenosti v trestnom konaní ako obhajca viem zhodnotiť, že materiálny korektív sa pri prečinoch
takmer vôbec v tomto štádiu neskúma, hoci by sa mal skúmať minimálne v takej miere, ako formálne znaky skutkovej
podstaty osobitnej časti Trestného zákona.
1 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel. 1. vydanie, Praha : C. H.
Beck, 2010, s. 51.
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Výnimkou z uvedeného sú prípady, keď ide o trestné činy proti majetku, kde výška spôsobenej škody, prípadne
zisku, je exaktným kvalifikačným znakom (krádež, podvod, sprenevera). Pri takýchto prípadoch sa kritéria závažnosti
skúmajú aj zo strany policajta najmä pokiaľ ide o výšku škody alebo zisku, pričom ale ostatné kritériá, ako napríklad
okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný alebo miera zavinenia, sa zväčša neriešia.
3

NEDODRŽIAVANIE VYHĽADÁVACEJ ZÁSADY V PRÍPRAVNOM KONANÍ
Ustanovenie § 2 ods. 10 Trestného poriadku upravuje jednu zo základných zásad trestného konania. Podľa tohto
ustanovenia orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné
pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať
dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace
proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby
umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. Táto zásada, ktorá sa označuje ako „vyhľadávacia zásada“, teda ukladá orgánom
činným v trestnom konaní zaobstarávať dôkazy z úradnej povinnosti, a to nielen objasňovať okolnosti proti obvinenému,
ale aj okolnosti svedčiace v jeho prospech.
Opäť, opierajúc sa o vlastné poznatky z činnosti obhajcu, musím konštatovať, že často prichádza
k nedodržiavaniu tejto zásady orgánmi činnými v trestnom konaní a v trestnom konaní sa zaobstarávajú dôkazy proti
obvinenému, no orgány činné v trestnom konaní v štádiu prípravného konania opomínajú „vyhľadávať“ dôkazy v prospech
obvineného. Častým argumentom pre takýto postup býva, že trestné konanie je kontradiktórne, a nakoniec „obvinený si
môže zaobstarávať dôkazy vo svoj prospech aj sám“. Predmetné právo obvineného je mu síce priznané, ale zákon hovorí
jasne. Vyhľadávacia zásada upravená v § 2 ods. 10 Trestného poriadku v poslednej vete musí byť obligátne dodržiavaná
orgánmi činnými v trestnom konaní a to najmä v prípravnom konaní, ktoré kontradiktórne vonkoncom nie je.
V prípravnom konaní v zmysle vyhľadávacej zásady a zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodných
pochybností, ako aj zásady oficiality v zmysle § 2 ods. 6 a ods. 10 Trestného poriadku by mal policajt obstarať a vykonať
dôkazy svedčiace v prospech obvineného aj bez toho, že by to obvinený, prípadne jej obhajca musel navrhnúť, teda ak je
o takýchto dôkazoch vedomosť alebo by mala a mohla byť vedomosť, keby sa tieto dôkazy vyhľadávali. V prípade, ak
predmetná povinnosť nie je zo strany orgánov činných v trestnom konaní dodržiavaná, mohlo by to evokovať porušenie
práva na obhajobu obvineného. Je v rozpore s účelom trestného konania nevykonať dôkazy, o ktorých je zrejmé, že sú
relevantné a podstatné pre zákonné rozhodnutie vo veci (nielen meritórne).
4

KEDY JE OBŽALOBA PODANÁ DÔVODNE V ZMYSLE § 234 ODS. 1 TRESTNÉHO PORIADKU?
Prokurátor je oprávnený podať obžalobu na obvineného na súd iba vtedy, ak je naplnená hypotéza právnej normy
ustanovenej v § 234 ods. 1 Trestného poriadku, teda: Ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne
odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. Výsledky vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania musia teda
odôvodňovať podanie obžaloby, a tým aj postavenie obvineného pred súd. Podanie obžaloby nie je možné chápať ako
rutinný procesný úkon, ktorý nasleduje po prípravnom konaní, ale tomuto procesnému úkonu prokurátora musí
predchádzať detailné posúdenie a zhodnotenie výsledkov vyšetrovania a zváženie v prvom rade meritórneho rozhodnutia
prokurátora (napríklad zastavenie trestného stíhania), prípadne jedného z odklonov. Až následne, ak iná alternatíva
neprichádza do úvahy, by mal prokurátor pristúpiť k podaniu obžaloby.
Je v rozpore s účelom trestného konania, ak prokurátor nerozhodne vo veci v zmysle svojho oprávnenia, hoci sú
na to splnené všetky zákonné (hmotnoprávne a procesnoprávne) dôvody a podá obžalobu. Takou situáciou je napríklad,
ak výsledky vyšetrovania plne odôvodňovali meritórne rozhodnutie prokurátora podľa § 215 ods. 1 písm. a) alebo b)
Trestného poriadku a prokurátor tak nerozhodne a podá obžalobu. V tejto súvislosti je ale na mieste uviesť aj judikát č. R
28/1977, podľa ktorého prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie podľa § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku len
vtedy, ak je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Nestačí teda, že o existencii skutku je
pochybnosť vyplývajúca z toho, že vo vykonaných dôkazoch sú rozpory, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších
dôkazov a zistenie, ktoré z odporujúcich si dôkazov sú pravdivé, závisí len od ich zhodnotenia súdom po ich vykonaní na
hlavnom pojednávaní podľa zásad bezprostrednosti a ústnosti. V takomto prípade nie je prokurátor oprávnený zastaviť
trestné stíhanie, ale je povinný podať obžalobu. Z uvedeného teda vyplýva, že nemožno chápať ako pochybenie
v neprospech obvineného, ak sa v prípravnom konaní nerozhodne meritórne opierajúc sa o zásadu in dubio pro reo.
5

ZÁVER
Asi nemožno čakať, že aplikačná prax bude bezchybne fungovať ako v laboratórnom prostredí. Prevenciou na
vyvarovanie sa častých pochybení by zaiste bolo lepšie právne vedomie, resp. dôkladná znalosť príslušných právnych
noriem zo strany subjektov, ktoré ich aplikujú. Predmetná požiadavka je umocnená u tých subjektov trestného konania,
ktoré majú právomoc rozhodovať.
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RESTORATÍVNA JUSTÍCIA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Simona Sťahulová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Jedným z kľúčových problémov každého štátu je otázka kriminality a možnosti jej znižovania, resp. zabránenie
jej rastu. Metódy ako to dosiahnuť sa rôznia. Jedným z prostriedkov je práve využívanie prístupov restoratívnej justície,
ako protipólu k retributívnemu prístupu. Príspevok sa zaoberá využívaním inštitútov restoratívnej justície na území
Slovenskej republiky, ktorými sú najmä odklony a mediácia.
Kľúčové slová: restoratívna justícia, odklony, mediácia, alternatívne tresty, podmienečné zastavenie trestného stíhania,
zmier
Abstract: One of the key problems of every country is the question of the criminality and means of its reduction or the
prevention of its increase. There are various methods how to accomplish this goal. One of the means is the employment of
the restorative justice approach as an opposite to the retributive concept. The article is dealing with the institutes of the
restorative justice as diversions and mediation in the Slovak republic.
Key words: restorative justice, diversions, mediation, alternative sentences, conditional waiver of criminal prosecution,
reconciliation
1

ÚVOD
Restoratívna justícia alebo obnovujúca spravodlivosť ako protipól klasickej retributívnej justície je pojem, ktorý
v sebe nesie istý prvok inovatívnosti. Pravdou však je, že sa vôbec nejedná o novinku. Ak by sme zašli veľmi hlboko do
minulosti a právnych dejín na našom území, zistili by sme , že štát si uzurpoval právo rozhodovať o trestných činoch
a trestoch až v 12. storočí. Dovtedy bol trestný čin chápaný ako súkromná záležitosť páchateľa a jeho obete, resp. ich
rodín. Ak bol spáchaný trestný čin, strany sporu sa vyporiadali sami medzi sebou. Veľmi častým spôsobom bola pomsta,
alebo súboj, ktoré určite nemôžeme zaradiť medzi spôsoby restoratívnej justície, avšak časom bol tento spôsob
nahradzovaný výkupným. Ešte aj v neskorších dobách, kedy spravodlivosť vzal do rúk štát, mali páchatelia a obete resp.
ich rodiny možnosť uzavrieť tzv. zmierovaciu zmluvu. Ak obe strany súhlasili, páchateľ zaplatil obeti, alebo jej rodine akési
výkupné a tým sa zbavil zodpovednosti pred štátom.1 Postupne sa však právomoci v trestnej oblasti kumulovali do rúk
panovníka, resp. predstaviteľov moci štátu a tento stav trvá dodnes.
Až približne v 80.tych rokoch minulého storočia sa v Spojených štátoch a krajinách západnej Európy začína
rozvíjať teória, ktorá si dala za cieľ aspoň z časti vrátiť niektorým trestným činom súkromnoprávny charakter a najmä
poskytnúť väčší priestor tým, ktorých sa trestný čin týka najviac, páchateľovi a obeti, resp. obvinenému a poškodenému.
Slovenská republika sa týmto trendom tiež snaží priblížiť.
Čo bolo ale príčinou tohto snaženia o zmenu prístupu? Logicky to bolo zistenie, že súčasný, rokmi odskúšaný
a overený systém prestáva byť účinný. Výskumy a štatistiky iba potvrdzovali už dlhodobé podozrenie, že klasický odplatný
alebo tiež retributívny systém vychádzajúci z myšlienky „páchateľ trestným činom spôsobil ujmu štátu a štát na oplátku
spôsobí ujmu jemu vo forme trestu“, prestáva stačiť na boj so zvyšujúcou sa zločinnosťou. Snahy zvýšiť počet trestných
činov a následne tiež sprísniť ukladané tresty nepriniesli želaný efekt. Je dokonca všeobecne známe, že štáty
s uzákoneným trestom smrti, ak neberieme do úvahy krajiny s diktátorskými režimami, nemajú nižší počet spáchaných
trestných činov, ani tých najzávažnejších. Ďalším dôvodom takéhoto prístupu bola najmä snaha reagovať na neustále sa
zvyšujúcu vyťaženosť súdov a orgánov činných v trestnom konaní, podmienenú vysokou zločinnosťou. Prirodzeným
a nevyhnutným dôsledkom tohto fenoménu sú aj stúpajúce náklady na trestné konanie. Novou úpravou celého systému
sa zákonodarcovia pokúšajú vyriešiť, alebo aspoň zmierniť tento trend. Aj preto nespočetne často krát diskutovanou
témou odborných trestnoprávnych ale i politických diskusií je problematika trestnej politiky štátu a jej vplyv na úroveň
kriminality. Slovenská republika zvolila trochu zvláštny prístup, keďže napriek tomu, že v dôvodovej správe
k rekodifikovanému Trestnému zákonu i Trestnému poriadku sa prihlásila k princípom koncepcie tzv. restoratívnej
justície, v praxi bol rozšírený okruh trestných činov a zaviedli sa prísnejšie sankcie za spáchané trestné činy.
2

RESTRIBUTÍVNA VS. RESTORATÍVNA JUSTÍCIA
Koncept restoratívnej justície – tzv. obnovujúcej spravodlivosti (restore – z angl. obnoviť, navrátiť do pôvodného
stavu) vychádza z nemalého množstva názorov, že klasický systém trestnoprávnej politiky neberie dostatočný ohľad na
záujmy poškodeného v trestnom konaní a rovnako i spoločnosti ako takej, pretože nedostatočne a najmä nepružne
reaguje na každoročne sa zvyšujúci nárast kriminality. Prieskumy realizované Pracovnou skupinou pre restoratívnu

1 K tomu pozri bližšie: VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A.: Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? In.: Trestní právo. č. 1, 2000, s.
5.
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justíciu Aliancie nevládnych organizácií pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo pri OSN (U.N. Alliance of
Nongovernmental Organizations on Crime Prevention and Criminal Justice´s Working Party on Restorative Justice)
dospeli k výsledkom, že pri uplatnení zásad restoratívnej spravodlivosti je spokojnosť poškodených ale i obvinených
z výsledkom oveľa vyššia ako pri klasickom konaní, a to až 90%. Nezanedbateľný je aj fakt, že až v 95 % prípadov
skutočne došlo k náhrade škody zo strany obvineného.2 Spoločnosť by odsúdením páchateľa tejto trestnej činnosti taktiež
nezískala. Množstvo sociologických a kriminologických výskumov dospelo k rovnakým výsledkom, že potrestaním
páchateľa (v tomto prípade sa má na mysli najmä trest odňatia slobody) veľmi často krát dochádza k opačnému efektu,
než k tomu želanému. Najmä páchatelia menej závažných trestných činov a mladiství delikventi sa pod vplyvom
väzenského prostredia menia a namiesto prevýchovy u množstva z nich dochádza k prerušeniu rodinných
a spoločenských väzieb, strate zamestnania a sťaženým možnostiam uplatnenia sa po výkone trestu odňatia slobody.
Tieto dôvody mnohokrát spôsobujú recidívu u páchateľov.
Rozdiely medzi klasickou – retributívnou a restoratívnou trestnou politikou sú značné. Klasické ponímanie chápe
trestný čin ako konflikt páchateľa so zákonom3, poškodenie verejných záujmov, ujmu štátu a preto adekvátnou odpoveďou
na takéto konanie je spôsobenie ujmy obvinenému a to vo forme uloženia trestu. Naproti tomu restoratívna politika
považuje trestný čin za formu konfliktu medzi obvineným a poškodeným. Ujma teda nebola spôsobená spoločnosti ako
celku, ale jednotlivcovi – poškodenému, prípadne tiež ďalším osobám, ktoré mohli byť trestným činom dotknuté
a poškodené, ako rodina obeti, jej blízke okolie. Z tohto dôvodu najvhodnejším riešením tejto situácie by malo byť
urovnanie vzniknutého konfliktu.
Zástancovia restoratívnej trestnej koncepcie majú rozdielny názor aj na chápanie náhrady škody. Sú
presvedčení, že ak je obvinený aktívne zapojený do riešenia situácie, ktorú sám spôsobil, uvedomí si dôsledky svojho
protiprávneho konania oveľa lepšie, ako keby bol len pasívnym pozorovateľom. Ak bola trestným činom spôsobená škoda,
súčasťou riešenia bezpodmienečne musí byť jej náhrada, či už vo forme reštitúcie (navrátenia do pôvodného stavu),
peňažnej náhrady, alebo iným spôsobom. Takýto prístup má nepochybne výhody aj pre poškodeného, ktorý takto nie je
odkázaný iba na čakanie na výsledok trestného konania, na ktorom môže participovať iba v minimálnej miere. Je však
pochopiteľné, že ak poškodený nemá záujem dohodnúť sa s obvineným, nemôže byť k tomu nútený. Rovnako nesmie byť
nútený ani obvinený.
V prípade uplatnenia princípov obnovujúcej spravodlivosti je modifikovaná aj miera účasti orgánov činných
v trestnom konaní a súdu. Restoratívnym systémom nie je dotknuté, ani nijako obmedzené právo štátu trestne stíhať
páchateľov trestnej činnosti. Orgány činné v trestnom konaní a súdy by však mali zasiahnuť iba v krajnom prípade – ak
obvinený a poškodený nie sú schopní sami vyriešiť svoj konflikt, alebo ak z priebehu konania vyplynie, že pre obvineného,
poškodeného a spoločnosť ako takú bude predsa len vhodnejšie zvoliť klasický postup a páchateľa potrestať. Aj v takom
prípade však treba dobre zvážiť vhodnosť a primeranosť uloženého trestu.
Cieľom vyššie uvedených zásad je primäť obvineného ku skutočnému uvedomeniu si následkov svojho
protiprávneho konania, nielen k formálnemu uznaniu viny pred orgánmi činnými v trestnom konaní alebo pred súdom,
s cieľom vylepšiť si svoju pozíciu, v zmysle poľahčujúcich okolností. Aj preto by na výslednom riešení, ktoré môže, ale
nemusí vyústiť do uloženia trestu, malo participovať aj okolie. V prípadoch, kedy je to vhodné, treba do konania zahrnúť aj
iné osoby, než poškodeného a obvineného. Takéto osoby možno zahrnúť pod označenie komunita. Sem zaraďujeme
nielen najbližšiu rodinu, ale tiež jeho pracovný, prípadne školský kolektív, aj osoby, ktoré neboli priamou obeťou trestného
činu ale tiež pociťujú jeho dôsledky. Je však nutné poznamenať, že v súčasnej dobe, s výnimkou mladistvých páchateľov,
kedy práve okolie výrazne formuje postoje a názory, je výchovný vplyv komunity na obvineného zväčša nepatrný.
Systémom restoratívnej spravodlivosti samozrejme nie je možné nahradiť klasickú trestnú justíciu vo všetkých
prípadoch, čo ani nie je cieľom. Nie je snahou jej zástancov presadiť restoratívny systém ako rovnocenný kontinentálnemu
systému alebo common law. Rovnako v krajinách kontinentálneho právneho systému ako aj v anglo – saských krajinách,
založených na precedensoch a porotnom systéme, sa uplatňujú prvky klasickej retributívnej koncepcie. Popri nich si však
nájdu svoje miesto aj niektoré zo zásad restoratívnej spravodlivosti.
3

RESTORATÍVNA JUSTÍCIA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
V podmienkach Slovenskej republiky sa o restoratívny princíp opiera inštitút podmienečného zastavenia
trestného stíhania a zmieru, čiastočne aj dohoda o vine a treste. V tých prípadoch, kedy je možné spomenuté inštitúty
aplikovať, ide predovšetkým o urovnanie konfliktu medzi poškodeným a páchateľom trestného činu. Odstránenie tohto
konfliktu má najmä formu náhrady škody navrátením do pôvodného stavu alebo peňažnou, či inou kompenzáciou. Tento
postup je prospešnejší pre poškodeného aj obvineného ale nezanedbateľné výhody, najmä čo sa týka zrýchlenia
a zjednodušenia procesu to má aj pre orgány činné v trestnom konaní a súdy. Najvýznamnejšie postavenie má zatiaľ
podmienečné zastavenie trestného stíhania, nezanedbateľne však každým rokom rastie aj počet uzatvorených dohôd
o vine a treste.
Rukověť restorativní justice. In.: Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2003, s.82.
3 Bližšie pozri: SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha, C.H. Beck, 2000, s. 10.
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Nepochybne nezanedbateľný význam má pri využívaní princípov restoratívnej justície mediácia. „Mediácia sa na
účely trestného konania chápe ako špecifická mimoprocesná metóda riešenia trestnej veci, ktorá napĺňa zmysel
koncepcie restoratívnej justície v prípade tých trestných činov, ktoré sú dôsledkom konfliktného vzťahu medzi páchateľom
a obeťou konkrétneho trestného činu.“4 Podľa zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch je
mediácia mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným, ktoré sa vykonáva len s ich
súhlasom. V prípade ak je obvineným osoba mladistvá, je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu. „Mediáciou
v restoratívnom zmysle sa však spravidla rozumie taký proces komunikácie medzi páchateľom, obeťou a ďalšími
dotknutými subjektami, vedený mediátorom, ktorý vyústi u páchateľa k uvedomeniu si dôsledkov svojho činu a k prevzatiu
úplnej zodpovednosti za jeho kompenzáciu a u obeti k zníženiu, resp. zbavenia sa pocitu ohrozenia, strachu
a bezmocnosti.“ 5 Ako bolo už spomenuté, restoratívny princíp chápe trestný čin ako formu konfliktu medzi poškodeným
a obvineným. Je iba logické, že po spáchaní trestného činu nie sú obe strany v priateľskom postavení, ochotné
konštruktívne riešiť problém. Účelom mediácie je teda sprostredkovanie dialógu medzi týmito osobami, v žiadnom
prípade nie rozhodnutie o vine či nevine obvineného. Mediáciu vykonávajú probační a mediační úradníci. Domnievam sa,
že názov, resp. spojenie probácie a mediácie nie je zvolené najvhodnejšie a môže pôsobiť mätúco. Probácia je
inštitucializovaný dohľad nad správaním páchateľa spojený s prvkami pomoci uľahčujúcimi jeho znovuzačlenenie do
spoločnosti a mediácia spočíva v úplne odlišnej činnosti. Spoločný názov a tiež spoločná právna úprava v zákone č.
550/2003 Z.z. je zrejme dôsledkom toho, že činnosť probácie aj mediácie zväčša vykonáva tá istá osoba - probačný
a mediačný úradník. Mediácia môže byť priama, to znamená, že sa stretnú poškodený aj obvinený, alebo nepriama,
v prípade ak jedna zo strán síce má záujem na mediácii, ale z rôznych dôvodov odmieta osobné stretnutie s druhou
stranou, prípadne sa zo zdravotných alebo osobných dôvodov nie je schopná osobne dostaviť na miesto konania
mediácie.
Na základe legislatívneho zámeru vlády schváleného v roku 2000, podľa ktorého filozofickým základom nových
trestných kódexov mal byť práve koncept restoratívnej justície, bolo od 1. augusta 2001 zriadené na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky, sekcii trestného práva, miesto odborného referenta, ktorý mal za úlohu koordinovať
prípravu a realizáciu pilotného projektu ministerstva – Probačnej a mediačnej služby. Do pilotného projektu boli zaradené
tri okresné súdy, na ktorých by mal probačný a mediačný úradník pôsobiť – OS Bratislava IV., OS Nové Zámky a OS
Spišská Nová Ves. Je potrebné uviesť, že v tomto období ešte neexistoval zákon o probačných a mediačných úradníkoch.
Ten bol schválený až v októbri roku 2003 a účinnosť nadobudol 1. januára 2004. V dôsledku toho, a aj preto, že projektu
sa zatiaľ zúčastňovali len tri okresné súdy, nebol počet trestných vecí pridelených na mediáciu vysoký. Podľa analýzy
pilotného projektu Probačnej a mediačnej služby v roku 2003 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených
61 mediačných spisov. K dohode sa podarilo dospieť v 42 prípadoch, čo predstavuje 57,37 %. Zaujímavý je aj údaj, ktorý
vyjadruje v koľkých prípadoch sa dohoda dosiahnutá pri mediácii aj reálne dodržuje. Zo spomenutých 42 úspešných
mediácií je to 35, teda 83,33 %. Najčastejšími trestnými činmi, pri ktorých sa využila Probačná a mediačná služba, boli
trestné činy krádeže, ublíženia na zdraví a trestný čin sprenevery. Poškodenými boli tak fyzické, ako aj právnické osoby.
V prípade ak je poškodeným právnická osoba, urovnanie konfliktu je potlačené do úzadia a mediácia je v takom prípade
skôr rokovaním o náhrade škody. Skúsenosti však ukazujú, že s využitím mediácie má poškodený možnosť dosiahnuť
náhradu škody skôr a neraz aj vyššiu sumu, než by mu patrila podľa zákona.
Presnejšie štatistické údaje pochádzajú z obdobia po prijatí nových trestných kódexov. V roku 2006 bolo
pridelených na mediáciu 3231 trestných vecí. Z toho najviac – 1116, v Košickom kraji a najmenej – 56, V Nitrianskom
kraji. Zo všetkých trestných vecí pridelených na mediáciu bolo až 2370 ( viac ako 73 % ) pridelených z polície
a prokuratúry, čo je tiež znakom toho, že nový trestný poriadok umožňuje ukončiť veľké množstvo trestných vecí ešte
v predsúdnom konaní. Zo súdu bolo pridelených 790 vecí a od inej osoby ( poškodený, obvinený ) 71. Z tých vecí, ktoré
boli pridelené na mediáciu bolo v roku 2006 aj ukončených 2949 ( viac ako 91 % ). Z nich 36,03 % skončilo
podmienečným zastavením trestného stíhania, 33,71 % zmierom a podaním obžaloby 17,64 % ( ak bola vec pridelená
z prokuratúry ) a 12,06 % skončilo rozhodnutím súdu. Zastavením trestného stíhania ( z iného dôvodu než schválenie
zmieru ) skončilo 0,43 % vecí, prerušením trestného stíhania 0,08 % a iným spôsobom bolo ukončených 0,04%.
Úspešných bolo 1879 mediácií a neúspešných 1150. Dôvodom neúspechu bolo nedosiahnutie dohody, prípadne úplné
odmietnutie mediácie jednou zo strán.
V roku 2007 bolo na mediáciu pridelených 3785 trestných vecí, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2006.
V tomto údaji sú však zahrnuté aj nedokončené mediácie prenesené z predchádzajúceho roku. Opäť najvyšší počet
mediácií je z Košického kraja ( 1439 ) a najnižší z Nitrianskeho ( 35 ). Takisto najvyšší počet pridelených vecí bol
z prokuratúry - 2667, zo súdu 831, z polície 113 a z podnetu poškodeného alebo obvineného 168, čo predstavuje 43 %
nárast oproti roku 2006. Úspešne ukončených vecí bolo 2460. Najčastejším spôsobom ukončenia trestných vecí bol
zmier. Týmto spôsobom skončilo až 1259 vecí, čo predstavuje viac ako 51%. Podmienečným zastavením trestného
stíhania sa skončilo 914 vecí a iným spôsobom 278. Štatistika z roku 2007 je doplnená aj o údaj, ktorý uvádza dôvod,

4
5

IVOR, J.: Trestné právo procesné. Bratislava, Iura edition 2006. s. 803
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prečo mediácia neskončila úspešne. Z celkového počtu 1291 neúspešných mediácií bolo 576 pre nezáujem obvineného
a 231 z dôvodu neúčasti poškodeného. V 475 prípadoch sa úvadza iný dôvod.
V roku 2008 počet vecí pridelených na mediáciu pomerne výrazne klesol, na 2 713. Počtom pridelených vecí už
klasicky vedie obvod Krajského súdu v Košiciach (813) a výrazným spôsobom zaostáva nitriansky kraj, kde bolo
pridelených na mediáciu iba 8 trestných vecí. Najčastejšie boli na mediáciu prideľované veci z prokuratúry (1894),
najmenej sa konalo z podnetu obvineného alebo poškodeného (92) . Vysoké je percento úspešnosti. V roku 2008 bolo
ukončených až 1954 mediácií, z toho najčastejšie došlo k ukončeniu trestnej veci formou zmieru (991) a podmienečného
zastavenia trestného stíhania (644).
Zatiaľ posledné štatistické údaje sú z roku 2009. V ňom bolo pridelených na mediáciu 2601 trestných vecí. Čo sa
týka rozdelenia z pohľadu obvodov krajských súdov, ani v tomto roku k zmene nedošlo. Rovnako je tomu tak z pohľadu
subjektov, na podnet ktorých k mediácii došlo a stále výrazne vedie prokuratúra. V roku 2009 sa ukončilo 2724 mediácií,
čo je spôsobené tým, že pomerne značné množstvo mediácií v minulých rokoch sa nepodarilo ukončiť a tak prešli do
nasledujúceho roka.
Odporúčanie Rady Európy č. R (99) 19 výboru ministrov členským štátom k mediácii v trestných veciach, napriek
tomu, že nie je záväzné, do určitej miery ovplyvnilo súčasnú právnu úpravu problematiky mediácie v Slovenskej
Republike.6
V preambule konštatuje hlavné ciele odporúčania a teda hlavné ciele mediácie v trestnom konaní, ktorými sú:
- potreba zvýraznenia aktívnej osobnej účasti obvineného ale aj poškodeného v trestnom konaní,
- posilnenie postavenia poškodeného a jednoduchšie dosiahnutie nápravy, náhrady škody, prípadne
ospravedlnenia,
- lepšie uvedomenie si dôsledkov svojho konania na strane obvineného a tým aj uľahčenie jeho znovuzačlenenia
do spoločnosti.
Ďalej vyzdvihuje dôležitosť vzájomnej komunikácie medzi poškodeným a obvineným, ktorá má pôsobiť jednak
ako prostriedok odradenia obvineného od páchania ďalšej trestnej činnosti, ale aj ako prostriedok generálnej prevencie.
Odporúčanie definuje mediáciu ako proces, ktorý sa využíva vo všetkých prípadoch, kedy obvinený a poškodený
dobrovoľne súhlasia, že sa budú aktívne podieľať na riešení problémov, ktoré vzišli zo spáchania trestného činu, za
pomoci nestrannej tretej osoby (mediátora ). 7
Mediácia by mala byť prístupná vo všetkých štádiách trestného konania a rozhodnutie odporúčať prípady vhodné
na mediáciu by malo patriť orgánom činným v trestnom konaní ( criminal justice authorities ). Odporúčanie ďalej upravuje
možnosť oboch strán kedykoľvek počas konania odvolať svoj súhlas s mediáciou, ich práva na účasť právneho zástupcu
na rokovaniach, právo na komunikáciu vo svojom jazyku a zákaz akéhokoľvek nátlaku na niektorú zo strán. Na rozdiel od
slovenskej právnej úpravy, odporúčanie ustanovuje, že výsledok mediácie by mal mať rovnakú právnu silu a spôsobovať
rovnaké dôsledky ako rozhodnutie súdu ( rei iudicatae, ne bis in idem ). Domnievam sa , že v tresnom konaní by
mediácia mala pôsobiť len ako podporný prostriedok napomáhajúci riešenie trestnej veci, nie ako náhrada samotného
trestného konania. V tomto smere je vyhovujúca právna úprava v zákone č.550/2003 Zz. o probačných a mediačných
úradníkoch. Podľa môjho názoru by však bolo vhodné upraviť problematiku mediácie samostatne od probácie a tiež
presnejšie a podrobnejšie vymedziť právomoci mediačných úradníkov.
4

ZÁVER
Na záver považujem za potrebné skonštatovať, že právna úprava v Slovenskej republike berie do úvahy princípy
restoratívnej justície a trestný poriadok obsahuje dostatočné množstvo inštitútov, ktoré v sebe nesú prvky práve
restoratívnej justície. Problémom je však často krát nie úplne dokonalá zákonná úprava a najmä nedostatočné personálne
a materiálne vybavenie.
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6 Odvoláva sa naň aj predkladacia správa k návrhu zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch
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7 These guidelines apply to any process wherby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in
the resolution of matters arising from the crime through help of any impartial third party (mediator ).
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POSTAVENIE POŠKODENÉHO Z HĽADISKA ODKLONOV
V TRESTNOM KONANÍ
Tatiana Kanáliková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá významom odklonov a postavením poškodeného v kontexte odklonov
v slovenskom trestnom konaní. Pozornosť sa sústreďuje na vykreslenie postavenia poškodeného najmä z hľadiska jeho
práva na náhradu škody. V tejto súvislosti sa autorka vyjadruje k pozitívam i negatívam jednotlivých odklonov v trestnom
konaní, a uvádza niekoľko námetov na pozmenenie právnej úpravy inštitútu dohody o vine a treste.
Kľúčové slová: Odklony v trestnom konaní, poškodený, nárok na náhradu škody, dohoda o vine a treste.
Abstract: In the article, the author deals with the importance of the diversions and the position of the aggrieved party in
the context of diversions in the slovak criminal proceedings. The attention is focused on the depiction of the position of the
aggrieved particularly in relation to his right for compensation of criminal damage. In this relation the author comments on
both, the negative and positive aspects of the diversionary measures in the criminal proceedings, and presents some
ideas towards the modification of the legal regulation of the legal institute of The guilt and punishment deal.
Key words: Diversions in the criminal proceedings, the aggrieved party, compensation/damages claim, The guilt and
punishment deal.
Inštitúty odklonov v trestnom konaní majú špecifický význam a zaujímajú dôležité miesto v trestnom procese. Ako
už z ich pomenovania vyplýva predstavujú určité odchýlky či vybočenia z rámca klasického spôsobu vedenia trestného
konania.
V rámci odklonov v trestnom konaní hovoríme vlastne o osobitnom postupe, ktorý sa odlišuje od štandardného
trestného konania a ktorý umožňuje rešpektovanie potrieb všetkých subjektov, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom dotknuté
trestnou činnosťou.1
Primárnym cieľom odklonov v trestnom konaní je dosiahnuť takú situáciu, kedy by sa celé trestné konanie nevyhnutne
nemuselo vykonať vo svojej štandardnej forme v prípade, že je jeho účelom možné dosiahnuť oveľa jednoduchším,
a hlavne časovo menej náročným spôsobom. Z tohto hľadiska potom na inštitúty odklonov môžeme hľadieť ako na
alternatívne spôsoby konania v trestnej veci, ktoré umožňujú zrýchlenie, zefektívnenie a zhospodárnenie trestného
konania. Súčasne ich výsledkom je i odbremenenie orgánov činných v trestnom konaní, najmä súdov, ktoré potom môžu
svoju pozornosť a činnosť sústrediť na zložitejšie a závažnejšie prípady. Znamená to teda, že pri jednoduchších
prípadoch sa zdĺhavému, komplikovanému a menej úspešnému konaniu predchádza uplatnením možností vybavenia
veci v predsúdnom konaní, mimo procesne náročné hlavné pojednávanie.
Z hľadiska osoby poškodeného, jeho práv a postavenia v trestnom konaní, majú odklony pomerne dôležitý
význam. Odbremeňujú poškodeného od absolvovania traumatizujúceho súdneho konania a v neposlednej rade taktiež
predstavujú ďalší zo spôsobov ako efektívnejšie dosiahnuť uspokojenie v otázke jeho práva na náhradu škody spôsobenej
trestným činom. Inštitúty odklonov sú prostriedkom, ktorý v prvom rade slúži, alebo by mal slúžiť na akési uzmierenie
medzi páchateľom trestného činu a osobou poškodenou a taktiež by mal viesť k tomu, aby páchateľ odstránil alebo odčinil
škodlivé dôsledky svojho činu.2 Možno povedať, že osoba poškodeného sa v prípadoch využitia odklonov stáva
bezprostredne zainteresovanou na výsledku trestného konania a taktiež na spôsobe náhrady škody, keďže jej patrí buď
právo dávať súhlas na využitie konkrétneho odklonu, alebo aspoň podávať sťažnosti proti konkrétnym rozhodnutiam
prijatým v procese aplikácie odklonu. Využívanie procesných odklonov či alternatív pramení z koncepcie tzv. restoratívnej
(obnovujúcej) justície, ktorá prioritný dôraz kladie na nápravu všetkých škodlivých následkov spôsobených trestným
činom, napravenie narušených vzťahov páchateľa a poškodeného (obete) či využívanie alternatívnych opatrení pri riešení
trestných vecí.
V súvislosti s odklonmi v trestnom konaní je taktiež dôležité uvedomiť si, že tieto inštitúty vo svojich dôsledkoch
predstavujú určitý spôsob, ktorým si osoba obvineného dobrovoľne obmedzuje či sa skôr vzdáva jedného zo svojich
základných a kľúčových práv v trestnom konaní, ktorým je právo na prejednanie trestnej veci spravodlivo, v primeranej
lehote, pred nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným
dôkazom. Ide tu teda o zásadu práva na spravodlivý proces, ktorá sa opiera o čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
a je vyjadrená v §2 ods. 7 TP. Treba však vyzdvihnú, že v kontexte odklonov v trestnom konaní, zásada práva na
1 Pozri SOTOLAŘ, A., VALKOVÁ, H.: Soudnictví nad mládeží v České republice. In: Soudnictví pro mladistvé v Kanade a v České
republice. Příručka Ministerstva spravedlnosti Čr, Praha, 2000, s. 199-263.
2 RÚŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J.: Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C.H.BECK, 2007, s. 559.
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spravodlivý proces zdôrazňuje subjektívne oprávnenie pre osobu obvineného. „Obvinený môže buď trvať na tom, aby
prebehol celý proces so všetkými procesnými zárukami, v ktorom môže uplatňovať a realizovať všetky práva, ktoré ako
obvinený má, avšak môže sa týchto práv vzdať a využiť všetky zákonné možnosti, ktoré mu procesné predpisy umožňujú,
aby využil dostupné „odklony“, teda aby využil možnosti, ktoré mu súčasný zákonný postup poskytuje v záujme zlepšenia
svojho (i hmotnoprávneho) postavenia (napr. zmiernením trestu).“3
V súlade s uvedenými charakteristikami potom možno konštatovať, že tzv. odklonnú funkciu (samozrejme okrem
ostatných) typicky plní prípravné konanie.4 Znamená to, že v rámci prípravného konania je potrebné zabezpečiť dostatok
dôkazov, aby prokurátor alebo súd mohli rozhodnúť mimo hlavné pojednávanie všade tam, kde je to samozrejme možné
a sú na to splnené podmienky. Odklonnú funkciu prípravného konania teda považujeme nie za jeho vlastnú- imanentnú,
ale za vedľajšiu – akcesorickú funkciu.5
V rámci prípravného konania je teda možné vybavenie trestnej veci bez toho, aby sa dostala do štádia konania
pred súdom nasledujúcimi formami: podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 216 – 217 TP), podmienečné
zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 218 a § 219 TP), zmier (§ 220 – 227 TP), konanie
o dohode o vine a treste (§ 232 – 233 TP, § 331 – 335).
Podmienečné zastavenie trestného stíhania
„Inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania (§ 216 TP) predstavuje formu tzv. odklonu, teda určitý špecifický
postup, ktorý má umožniť, aby na základe dohody medzi štátom na jednej strane a obvineným na strane druhej došlo
k ukončeniu trestnej veci bez potrestania páchateľa.“6 Zákonná úprava tohto inštitútu, rovnako ako podmienky jeho
uplatnenia sú obsiahnuté v § 216 – 217 Trestného poriadku.
Aplikácia inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania je zo zákona obmedzená na okruh menej
závažných deliktov, teda prečinov, za ktoré trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou
hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Z hľadiska zavinenia sa môže jednať o prečiny spáchané úmyselne,
alebo z nedbanlivosti. Ďalším zo základných predpokladov pre rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania
je súhlas obvineného. Aj keď sa nevyžaduje súhlas poškodeného s takýmto postupom, súhlas obvineného je zákonnou
podmienkou, od ktorej nemožno upustiť. Pre súhlas obvineného platí, že nesmie byť vynútený, teda musí byť daný
slobodne a taktiež osobne. Znamená to, že súhlas je výlučným právom obvineného a nemôže ho udeliť iná osoba (napr.
obhajca obvineného).7 Ako z charakteru inštitútu vyplýva, jeho uplatnenie prichádza do úvahy v štádiu po vznesení
obvinenia voči konkrétnej osobe do podania obžaloby, teda v čase, keď už môžeme hovoriť o obvinenom. Vzhľadom na
ustanovenie § 216 ods.1 TP o podmienečnom zastavení trestného stíhania je oprávnený rozhodnúť iba prokurátor, a to za
súčasného splnenia zákonných kumulatívnych podmienok, že:
− obvinený vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho
vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne,
− obvinený nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným uzavrel dohodu alebo urobil iné
potrebné opatrenia smerujúce k náhrade škody, a
− vzhľadom na osobu obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto
rozhodnutie považovať za dostačujúce.
Trestný poriadok vo svojich ustanoveniach taktiež upravuje okolnosti či podmienky, za splnenia ktorých je
použitie tohto inštitútu vylúčené. Takáto situácia nastáva vtedy, ak trestným činom bola spôsobená smrť osoby, ak je
vedené trestné stíhanie pre trestný čin korupcie, alebo ak je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo
zahraničnému verejnému činiteľovi.
Pokiaľ ide o postavenie poškodeného a jeho právo na náhradu škody, je možné konštatovať, že osoba
obvineného má na základe zákonného znenia na výber z viacerých možností ako škodu nahradiť. Za predpokladu, že
bola trestným činom spôsobená škoda, prichádza do úvahy buď jej včasné a úplné nahradenie, alebo uzavretie dohody
o jej náhrade, alebo vykonanie iného vhodného a potrebného opatrenia smerujúceho k jej náhrade. Ak hovoríme
o nahradení škody, máme na mysli jej nahradenie do rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania. Dohoda
o náhrade škody má podobu či formu zmluvy sui generis, v ktorej je potrebne uviesť všetky potrebné skutočnosti týkajúce
sa výšky, rozsahu, času a spôsobu náhrady škody. Vykonanie iného vhodného opatrenia môže predstavovať napríklad
nahlásenie spôsobenej škody ako poistnej udalosti a poskytnutie súčinnosti príslušnej poisťovni, či zloženie peňažnej
sumy zodpovedajúcej výške škody do úradnej, súdnej úschovy, ale môže sa jednať aj o postúpenie pohľadávky

IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 61.
MUSIL, J.: Některé koncepční otázky přípravného řízení. In: Teoretické otázky přípravného řízení trestního. Sborník příspěvkú
z teoretického semináře s medzinárodní účastí pořádaný dne 20. listipadu 2002. Praha: Policejní akademie ČR, 2002, s. 35-37.
5 Pozri POLÁK, P.: Funkcie prípravného konania. In: Rekodifikácia trestného práva. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie
s medzinárodnou účasťou konanej 17. mája 2004. Bratislava: APZ, 2004, s.103.
6 IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 575.
7 Porovnaj KLÁTIK, J.: Podmienečné zastavenie trestného stíhania – alternatívny spôsob riešenia trestnej veci. Justičná revue, 59, 2007,
č.1, s. 31-39.
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obvineného poškodenému či prevzatie dlhu poškodeného obvineným.8 Spoločným predpokladom takýchto postupov však
je, že výška škody by mala byť riadne uplatnená poškodeným a príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní náležite
zistená.
V uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania musí okrem všeobecných náležitostí uznesenia
prokurátor uviesť aj skúšobnú dobu, teda jej konkrétnu dĺžku, ktorá sa musí pohybovať v rozmedzí od jedného do piatich
rokov. Takto stanovená skúšobná doba začína plynúť od právoplatnosti tohto uznesenia. Na obdobie skúšobnej doby je
možné obvinenému uložiť, aby dodržiaval primerané obmedzenia, najmä aby viedol riadny život či sa zdržiaval činností,
ktoré ho viedli k spáchaniu činu. Navyše, ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o náhrade škody, v uznesení mu
prokurátor uloží, aby túto škodu v priebehu stanovenej skúšobnej doby uhradil.
Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa doručuje obvinenému a poškodenému, a rovnako
tieto osoby sú oprávnené na podanie sťažnosti proti tomuto uzneseniu. Podľa výslovného zákonného vyjadrenia v § 216
ods.5 TP podaná sťažnosť má v týchto prípadoch odkladný účinok. Vo všeobecnosti možno povedať, že ak obvinený
v priebehu skúšobnej doby viedol riadny život, splnil si povinnosť nahradiť spôsobenú škodu a takisto dodržal uložené
obmedzenia a povinnosti, prokurátor uznesením rozhodne, že obvinený sa po skúšobnej dobe tzv. osvedčil. V opačnom
prípade, dokonca aj pred uplynutím skúšobnej doby, prokurátor uznesením rozhodne, že v trestnom stíhaní obvineného
sa bude pokračovať. Rovnako prichádza do úvahy i fikcia osvedčenia sa obvineného, a to v prípade keď sa ani do dvoch
rokov od uplynutia skúšobnej doby nerozhodlo o osvedčení obvineného, samozrejme bez zavinenia obvineného.
Nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o osvedčení obvineného, alebo uplynutím lehoty dvoch rokov od skončenia
skúšobnej doby nastanú účinky zastavenia trestného stíhania z dôvodu neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 ods.1
písm. e) TP. Rovnako i uznesenie o osvedčení sa obvineného je potrebné doručiť obvinenému, ale aj poškodenému,
pričom obaja sú taktiež oprávnení na podanie sťažnosti, ktorej § 217 ods.3 TP priznáva odkladný účinok.
Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
„Inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania (§ 218) predstavuje alternatívny spôsob skončenia trestnej
veci v prípadoch trestných činov, ktorými bol v značnej miere dotknutý verejný záujem. V prípade takýchto trestných činov
záujem štátu na ich objasnení a záujem na zistení ich páchateľov prevyšuje záujem trestne stíhať a potrestať takého
obvineného, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o objasnenie trestných činov a zistenie alebo usvedčenie ich
páchateľov.“9
V súvislosti s inštitútom podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného treba
poznamenať, že z hľadiska záujmov a postavenia poškodeného v trestnom konaní tento inštitút na rozdiel od zvyšných
modelov odklonov neposkytuje poškodenému žiadne osobitné možnosti zlepšenia uspokojenia jeho práva na náhradu
škody. Poškodenému je v prípade tohto inštitútu priznané len oprávnenie podať sťažnosť proti uzneseniu
o podmienečnom zastavení stíhania s odkladným účinkom, rovnako má právo na doručenie uznesenia o podmienečnom
zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného i uznesenia, v ktorom prokurátor konštatuje, že obvinený sa v
poskytnutej skúšobnej dobe osvedčil.
V prípravnom konaní je len prokurátor oprávnený rozhodnúť uznesením o podmienečnom zastavení trestného
stíhania spolupracujúceho obvineného, a to za súčasného splnenia všetkých zákonných podmienok. Podmienkami
aplikácie tohto inštitútu sú nasledovné:
− obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení taxatívne vymedzených trestných činov (napr. trestného
činu korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny)
− záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvineného a
− spolupracujúci obvinený však zároveň nesmie byť zároveň organizátorom, návodcom alebo objednávateľom
trestného činu, na ktorého objasnení sa obvinený podieľal.
Okrem všeobecných náležitostí uznesenia podľa § 176 ods.1 TP, prokurátor v uznesení obvinenému uloží
skúšobnú dobu, resp. jej konkrétnu dĺžku, ktorá sa musí pohybovať v rozmedzí dvoch až desiatich rokov a súčasne mu na
obdobie skúšobnej doby určí plniť povinnosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom na objasňovaní
taxatívne vymedzených trestných činov, na zisťovaní a usvedčovaní páchateľov daného trestného činu. „Navyše vo
výroku uznesenia prokurátor presne uvedie opis skutku, ako vyplýva z dôkazov uvedených vo vyšetrovacom spise, a to
tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom.“10
Ak obvinený v rámci uloženej skúšobnej doby splní jednotlivé podmienky, prokurátor uznesením rozhodne o jeho
osvedčení. V opačnom prípade ešte aj pred uplynutím skúšobnej doby rozhodne, že sa bude pokračovať v trestnom
stíhaní. Ak ani po dvoch rokoch od uplynutia skúšobnej doby prokurátor nerozhodne jedným z uvedených spôsobov
nastane zákonná fikcia, že obvinený sa osvedčil. Podmienkou tejto zákonnej fikcie však je, že rozhodnutie nebolo vydané

Pozri tamže, s. 34.
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 578. Taktiež
pozri ŽILINKA, M.: K alternatívnym spôsobom vybavenia trestných vecí podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. Justičná revue,
58, 2006, č.2, s. 200.
10 Tamže, s. 578.
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bez zavinenia obvineného. Uznesenie o osvedčení sa obvineného sa doručuje obvinenému a poškodenému, pričom obaja
majú právo na podanie sťažnosti ktorej § 219 ods.3 TP priznáva odkladný účinok.
Nadobudnutím právoplatnosti uznesenia prokurátora o osvedčení sa obvineného alebo márnym uplynutím
spomenutej dvojročnej lehoty nastanú účinky zastavenia trestného stíhania podľa § 9 ods.1 písm. e).
Zmier
„Inštitút zmieru (§ 220) predstavuje formu tzv. odklonu, teda určitý špecifický postup, ktorý má umožniť, aby na
základe dohody medzi štátom a poškodeným na jednej strane a obvineným na strane druhej došlo k ukončeniu trestnej
veci bez potrestania páchateľa.“11 Tento alternatívny spôsob riešenia trestnej veci sa stal súčasťou slovenského
trestného konania prostredníctvom novely zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok),
vykonanou zákonom č. 422/2002 Z.z., s účinnosťou od 1. októbra 2002. Stalo sa tak v súlade s Doporučením Rady
Európy č. 18 zo dňa 17. 9. 1987 o zjednodušení trestného konania. Tento inštitút je z pohľadu postavenia poškodeného
a jeho nárokov na náhradu škody neopomenuteľný, je zárukou zvýšenia možnosti uspokojenia jeho práv v podstatne
kratšom čase, ako by to bolo v prípade rozvinutia celej šírky trestného procesu. Účelom tohto inštitútu je usporiadanie
všetkých vzťahov dotknutých trestným činom a do popredia vystupuje záujem na tom, aby obvinený odstránil všetky
škodlivé následky spôsobené spáchanou trestnou činnosťou. Prostredníctvom tohto inštitútu je jednoznačne zdôraznený
záujem na odstránení škody spôsobenej trestným činom priamo zo strany obvineného tak, aby si tento sám uvedomil
závažnosť, nesprávnosť a dosah svojho konania.12 Je možné povedať, že okrem zefektívnenia vymoženia práv
poškodených, výhodou zmieru je zrýchlenie konania a menšie nároky na financie. Šámal zhodnotil podstatu inštitútu
zmieru takto: „Ide o rýchlo uskutočniteľný, ekonomicky nenáročný spôsob reakcie štátu na spáchaný trestný čin, pri
ktorom sú účinnejšie chránené práva obetí trestných činov tým, že sa im rýchlejšie a menej konfliktným spôsobom
dostane patričného odškodnenia.“13
Ako zo všetkých vymenovaných atribútov a charakteristík zmieru vyplýva, nevyhnutnou podmienkou jeho
aplikácie je existencia osoby poškodeného a teda škody spôsobenej trestným činom obvineného. Tu môžeme vidieť
rozdiel oproti inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania, kde existencia škody nebola nevyhnutnou
podmienkou. Ak by v prípade inštitútu zmieru trestným činom obvineného nebola spôsobená škoda a neexistovala by
osoba poškodeného, absentoval by jeden zo základných prvkov, subjektov, bez ktorého by uzavretie zmieru a vôbec
použitie tohto inštitútu bolo vylúčené.
Rovnako ako v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania, uplatnenie inštitútu zmieru prichádza do
úvahy v prípade menej závažných trestných činov. Konkrétne musí ísť o prečin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia
slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov. Ďalšou z nevyhnutých podmienok aplikácie zmieru je súhlas
obvineného i poškodeného, čo zároveň veľmi veľa vypovedá o vnútornom zmysle a podstate tohto inštitútu. Je možné
povedať, že inštitút zmieru má možnosť svojho uplatnenia najmä v takých prípadoch, kedy je trestný čin prevažne
prejavom konfliktu medzi obvineným a poškodeným.14 Pri usporiadavaní vzájomných vzťahov medzi obvineným
a poškodeným je dôležité to, že obaja sa aktívne podieľajú na procese hľadania obojstranne prijateľného riešenia.15 Popri
naplnení uvedených predpokladov môže prokurátor schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie len za kumulatívneho
splnenia týchto zákonných podmienok:
− obvinený vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, pričom neexistujú dôvodné pochybnosti o tom, že je jeho
vyhlásenie urobené vážne, slobodne a určito,
− obvinený nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak
odstránil ujmu vzniknutú trestným činom a
− obvinený zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu
adresátovi na všeobecne prospešné účely a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti
spáchaného trestného činu,
− pričom vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý verejný
záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery možno takýto spôsob rozhodnutia
považovať za dostačujúci.
Posúdenie primeranosti výšky peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely patrí rozhodujúcemu
orgánu podľa konkrétnych okolností prípadu, najmä osobu obvineného, či jeho majetkové a osobné pomery.16 Pri určení
adresáta tejto sumy je súd alebo v prípravnom konaní prokurátor viazaný obsahom dohody o zmieri medzi poškodeným
a obvineným. Veľmi dôležitou skutočnosťou je, že vzhľadom na § 224 ods. 2 TP z celkovej peňažnej sumy určenej na
všeobecne prospešné účely musí byť aspoň 50 % určených štátu na peňažnú pomoc poškodeným podľa osobitného
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 579.
Pozri bližšie KLÁTIK, J.: Zmier v trestnom konaní. Justičná revue, 59, 2007, č.12, s.1658-1659.
13 ŠÁMAL, P., KRÁL, V., BAXA, J., PÚRY, F.: Trestní řád. Komentář. 3.díl. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 1376.
14 ŽILINKA, M.: K alternatívnym spôsobom vybavenia trestných vecí podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. Justičná revue, 58,
2006, č.2, s. 199.
15 KLÁTIK, J.: Zmier v trestnom konaní. Justičná revue, 59, 2007, č.12, s.1658.
16 Pozri PROKEINOVÁ, M.: Odklony v trestnom konaní. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK, 2007, s.43.
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zákona, ktorým je zákon č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. „Zloženie
peňažnej čiastky nie je trestom, ale výrazom reparácie dotknutého verejného záujmu, lebo všetkými trestnými činmi je viac
či menej tento záujem narušený alebo ohrozený.“17
Zákon rovnako uvádza, kedy zmier nie je možné uzavrieť. Konkrétne sú to situácie keď trestným činom bola
spôsobená smrť osoby, je vedené trestné stíhanie pre korupčné trestné činy, alebo je vedené trestné stíhanie proti
verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi.
Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, pred vydaním rozhodnutia o schválení zmieru prokurátor môže vypočuť obvineného
a poškodeného. Účelom takéhoto výsluchu je objasniť a overiť spôsob a okolnosti uzavretia zmieru, najmä či bol zmier
medzi nimi uzavretý dobrovoľne, a či súhlasia so schválením zmieru. Výsluchom obvineného by malo byť predovšetkým
zistené či rozumie obsahu obvinenia, obsahu a dôsledkom schválenia zmieru. Súčasťou výsluchu obvineného však
v každom prípade má byť vyhlásenie, že spáchal predmetný skutok. Výsluchom poškodeného na druhej strane má byť
potvrdený súhlas s celým postupom a teda súhlas s uzavretím zmieru. Musí sa jednoznačne zistiť, že súhlas
poškodeného bol jednoznačne daný slobodne, dobrovoľne a jasne, bez pochybností. Je totiž neprípustné, aby bol
poškodený k udeleniu súhlasu akýmkoľvek spôsobom a formou nútený, či donucovaný. V situácii, kedy je poškodeným
právnická osoba, je možné výsluch štatutárneho zástupcu nahradiť písomným vyhlásením k uvedeným skutočnostiam.
Rozhodnutie prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania má formu uznesenia. Okrem
všeobecných náležitostí uznesenia v § 176 ods. 1 TP, musí toto uznesenie obsahovať aj opis skutku, ktorého sa zmier
týka, jeho právnu kvalifikáciu, konkrétny obsah zmieru aj s uvedením výšky nahradenej škody, alebo škody, ktorú sa
obvinený zaviazal nahradiť, či uvedenie iných opatrení smerujúcich k odstráneniu ujmy spôsobenej trestným činom.
Taktiež sa v ňom uvedie výška a adresát peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely, a konečne i výrok
o zastavení trestného stíhania pre skutok, ktorého sa zmier týka.
Trestný poriadok pri inštitúte zmieru nepočíta so žiadnou skúšobnou dobou, a teda ako je zrejmé z doteraz
uvedeného, dôsledkom je zastavenie trestného stíhania voči obvinenému, ktoré zakladá prekážku res iudicata. Ak raz toto
uznesenie nadobudne právoplatnosť, v trestnom stíhaní je možné pokračovať len vtedy, ak sa uznesenie o schválení
zmieru a o zastavení trestného stíhania zrušilo na základe postupu podľa § 363 a nasl. či § 939 a nasl. TP.18
Konanie o dohode o vine a treste
„Inštitút konania o dohode o vine a treste (§ 232) predstavuje formu tzv. odklonu, teda určitý špecifický postup
odlišujúci sa od štandardného hlavného pojednávania, ktoré spočíva v zjednodušení konania, ktoré však nie je
alternatívou potrestania (okrem prípadu, ak súd schváli dohodu o vine a treste, ktorej obsahom je dohoda o upustení od
potrestania, a u mladistvého o podmienečnom upustení od potrestania), pretože toto konanie spravidla vyústi do
vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku a uloženia trestu.“19 Tento inštitút, ktorý má korene v anglo-americkom právnom
systéme (plea bargaining), je v podmienkach slovenského trestného práva relatívne mladým inštitútom a do nášho
právneho poriadku sa dostal v rámci rekodifikácie trestného práva v roku 2005. Rovnako ako zvyšné odklony aj dohoda
o vine a treste má svoje prednosti v zjednodušení, zefektívnení a skrátení trestného konania. Zásadným rozdielom však
je, že dohoda o vine a treste má svoje uplatnenie tak v prípade prečinov ako aj zločinov. Dohodou o vine a treste teda
rozumieme dohodu, ktorú uzatvárajú prokurátor a obvinený a v určitých prípadoch aj poškodený či iná oprávnená osoba,
pričom jej imanentným obsahom je priznanie spáchania skutku obvineným, uznanie viny a prijatie trestu obvineným,
prípadne i ďalšie výroky. Konanie o dohode o vine a treste je teda v prípravnom konaní oprávnený začať len prokurátor
(na podnet obvineného ale aj bez takéhoto podnetu), ktorý je tiež jediným subjektom, ktorý dohodu s obvineným uzatvára
a následne podáva návrh súdu na jej schválenie v rámci osobitného spôsobu konania podľa § 331 až 335 TP v štádiu
súdneho konania. Môžeme povedať, že samotné konanie je dvojfázové. V prvej fáze prokurátor skúma kumulatívne
naplnenie podmienok uvedených v § 232 ods.1 TP, a teda na podnet obvineného, alebo bez jeho podnetu môže začať
konanie o dohode o vine a treste, ak:
− výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom
a že ho spáchal obvinený,
− obvinený sa k spáchaniu skutku priznal, uznal svoju vinu a
− doposiaľ získané dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania.
V rámci zvažovania vhodnosti použitia konania o dohode o vine a treste prokurátor sa riadi a zvažuje aj kritéria
uvedené v §4 a §5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 619/2005 Z.z. o podmienkach a postupe
prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, ktorá tiež upravuje ďalšie podrobnosti k tomuto štádiu
konania.20 „Záver o tom, že skutok je trestným činom a že ho spáchal obvinený, je naplnený vtedy, ak sa vyznačuje
vyšším stupňom pravdepodobnosti zisteného skutkového stavu, za súčasného vylúčenia racionálne odôvodnených

Tamže, s.43.
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 581.
19 Tamže, s. 583. Taktiež pozri ŽILINKA, M.: K alternatívnym spôsobom vybavenia trestných vecí podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
poriadok. Justičná revue, 58, 2006, č.2, s. 200.
20 RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. Justičná revue, 60, 2008, č. 10, s. 1391.
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pochybností.“21 Takisto priznanie obvineného musí byť priznaním všetkých skutkových okolností a teda aj naplnenie
všetkých zákonných znakov príslušnej skutkovej podstaty.
Keď prokurátor skonštatuje naplnenie všetkých spomenutých podmienok, písomne vyzve obvineného a ostatné
oprávnené osoby (teda obhajcu obvineného a poškodeného) aby sa vyjadrili ohľadom začatia konania o dohode o vine
a treste. Ak uvedené osoby výzvu odmietnu, prokurátor o tom vykoná záznam vo vyšetrovacom spise a pokračuje sa
v trestnom stíhaní obvineného. Ak je stanovisko dotknutých osôb kladné, prokurátor môže začať konanie o dohode o vine
a treste, začne sa teda druhá fáza konania. Prvým krokom prokurátora v tomto štádiu konania bude predvolanie
obvineného podľa § 232 ods. 2 TP, pričom o mieste a čase konania upovedomí obhajcu obvineného a poškodeného. Ak
je v čase konania obvinený osobou mladistvou, dohodu nemožno uzavrieť taktiež bez súhlasu jeho zákonného zástupcu.
V rámci konania o dohode o vine a treste by všetky zúčastnené osoby mali dospieť k dohode a vyriešiť teda otázky viny
obvineného, trestu ktorý mu má byť uložený, a taktiež otázku náhrady škody uplatnenej poškodeným v adhéznom
konaní.22 Pokiaľ ide o riešenie otázky nárokov poškodeného v tomto konaní, treba poznamenať, že ak si poškodený svoj
nárok riadne a včas uplatnil, teda do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, malo by byť o jeho nároku na
náhradu škody rozhodnuté. Vyplýva to aj z ustanovenia § 232 ods. 7, kde je medzi jednotlivými obsahovými náležitosťami
dohody o vine a treste pod písmenom d) uvedený rozsah a spôsob náhrady škody, ak bola trestným činom spôsobená. Ak
si teda poškodený svoj nárok takto uplatnil, prokurátor je povinný ho upovedomiť o konaní o dohode o vine a treste, a teda
poškodený je oprávnený sa tohto konania zúčastniť a aktívne v ňom vystupovať, pokiaľ ide o uplatnenie jeho nárokov.
V kontraste k uvedenému je však potrebné dodať, že vzhľadom na ustanovenie § 232 ods. 2 posledná veta, dohoda
o vine a treste môže byť uzavretá aj keď v otázke náhrady škody strany nedospejú ku konsenzu. V takom prípade
prokurátor navrhne, aby súd poškodeného odkázal s nárokom na náhradu škody alebo jej časti na občianske súdne
konanie alebo iné konanie. Táto skutočnosť sa samozrejme uvedie do návrhu dohody, ktorá sa predloží súdu na
schválenie. Z hľadiska posilnenia pozície poškodeného v trestnom konaní, je možné vysloviť myšlienku, že tento súčasný
stav neposkytuje dostatočnú ochranu právam poškodeného.23 Posilnenie a stabilizovanie postavenia poškodeného by
mohlo a malo spočívať v tom, že podmienkou prijatia priznania obvineného súdom a teda podmienkou schválenia dohody
by bolo nahradenie spôsobenej škody alebo aspoň uzatvorenie dohody o spôsobe, podmienkach a harmonograme
náhrady škody spôsobenej predmetným trestným činom. Treba poznamenať, že nevyhnutnosťou by nemuselo byť
uhradenie škody do vypracovania návrhu dohody. V tomto ohľade je možné vidieť dostatočný časový priestor na
uhradenie škody, prípadne podniknutie iných krokov smerujúcich k uhradeniu škody až do momentu rozhodovania súdu
o schválení či neschválení návrhu dohody na verejnom zasadnutí. Ak by v tomto štádiu súd skonštatoval, že spôsobená
škoda bola poškodenému uhradená, resp. obvinený podnikol všetky potrebné kroky na jej riadne uhradenie podľa obsahu
dohody, bolo by možné schváliť návrh dohody o vine a treste. K relevantnosti tohto názoru prispieva taktiež to, že v rámci
zvažovania vhodnosti použitia konania o dohode o vine a treste prokurátor sa riadi a zvažuje aj kritéria uvedené v §4 a §5
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 619/2005 Z.z. o podmienkach a postupe prokurátora pri
konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.24 Jedným z týchto kritérií je napríklad kritérium prejavenia ľútosti a pocitu
viny obvineného či ochota dobrovoľne prevziať zodpovednosť za svoje konanie, ktoré sa hodnotia napríklad snahou
obvineného o odškodnenie obete za spôsobené zranenie alebo za spôsobenú škodu, alebo iné zmiernenie dôsledkov
svojho konania. Ďalším zo zvažovaných kritérií je dopad na právo poškodeného a ochota obvineného nahradiť škodu,
ktorú spôsobil trestným činom, kde je dôležité zo strany prokurátora dôsledne skúmať postoj obvineného k nároku
poškodeného na náhradu škody, a snažiť sa aby obvinený v konaní o dohode o vine a treste sa zaviazal k náhrade tejto
škody, prípadne jej časti. Aj z týchto dôvodov by bolo odôvodnené a oprávnené požadovať, aby sa naplnenie týchto kritérií
stalo jednou zo zákonných podmienok pre uzavretie dohody o vine a treste, a teda aby nahradenie škody, resp.
zaviazanie sa na nahradenie škody bolo jednou zo základných podmienok schválenia dohody o vine a treste súdom na
verejnom zasadnutí.
Ak teda strany dospeli k vytvoreniu návrhu dohody, v potrebnom rozsahu má prokurátor povinnosť podať návrh súdu na
schválenie tejto dohody. Na znak svojho súhlasu s obsahom dohody, túto podpisujú prokurátor, obvinený, obhajca
a poškodený, ak úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a zúčastnil sa konania.
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VPLYV ZÁSADY LEGALITY A ZÁSADY OPORTUNITY NA ČINNOSŤ
PROKURÁTORA V TRESTNOM KONANÍ
Bystrík Šramel
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá zásadou legality a zásadou oportunity, ktoré sa prejavujú v činnosti
prokurátora v trestnom konaní. Zásada legality predstavuje povinnosť prokurátora stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa
dozvedel, avšak zásada oportunity túto povinnosť prokurátora modifikuje, pretože v určitých prípadoch prokurátor môže
sám rozhodnúť o nestíhaní konkrétneho páchateľa. Takéto rozhodnutia založené na voľnej úvahe prokurátora však
vyvolávajú aj oprávnené otázky o ich správnosti a preto v závere článku autor analyzuje kontrolné mechanizmy dostupné
v slovenskom trestnom práve.
Kľúčové slová: zásada legality, zásada oportunity, voľná úvaha, verejný záujem, účelnosť, prokurátor, trestné konanie
Abstract: The author of this article deals with a principle of legality and principle of opportunity, which are reflected in the
activity of prosecutor in the criminal proceeding. Principle of legality represents a duty of prosecutor to prosecute all the
criminal offences that the prosecutor has learned of. However, principle of opportunity modifies this duty of prosecutor,
because in certain cases prosecutor may decide not to prosecute. These decisions based upon prosecutor´s discretion
bring up rightful questions about their justness. Therefore in the conclusion the author analyzes control instruments
available in the Slovak criminal law.
Key words: principle of legality, principle of opportunity, discretion, public interest, expediency, prosecutor, criminal
procedure
1

ÚVOD
Vo vyspelých demokratických a právnych štátoch sú spoločensky neakceptovateľné (kriminálne) formy správania
uvedené v príslušných právnych normách, čím samotný štát určuje, akých konaní sa musia jeho obyvatelia vyvarovať.
Tieto konania štát považuje za natoľko škodlivé, že v prípade ich spáchania je oprávnený potrestať ich pôvodcu a zabrániť
mu v ďalšom nežiaducom konaní. Štát si tak prisvojil monopolné právo trestať svojich občanov a zamedzil tým
svojpomocnému uskutočňovaniu spravodlivosti zo strany poškodeného alebo jeho blízkych osôb.
Vo väčšine prípadov realizuje štát svoje monopolné oprávnenie trestať svojich občanov prostredníctvom
prostriedkov trestnoprávneho odvetvia. Štát si na tento účel vytvoril špecializované orgány slúžiace na presadzovanie
trestnoprávnych noriem, ktoré sa označujú ako orgány činné v trestnom konaní. Jedným z orgánov činných v trestnom
konaní je i prokurátor, ktorý sa spolupodieľa na objasňovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov. Prokurátor
zohráva v trestnom konaní významnú úlohu, nakoľko realizuje trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestného
činu a zastupuje štát v konaní pred súdom. Okrem toho netreba opomenúť ani skutočnosť, že prokurátor zohráva
významnú úlohu i v konaní o európskom zatýkacom rozkaze.1 Všetky tieto úlohy prokurátora vyplývajú priamo zo
základných zásad trestného konania, ktoré sú uvedené i v samotnom Trestnom poriadku č. 301/2005 Z. z.
Základné zásady trestného konania predstavujú vedúce právne idey, na ktorých je vybudovaná organizácia
celého trestného procesu a úprava činnosti jeho orgánov.2 Štát v nich vyjadruje svoje základné predstavy o tom, ako sa
má presadzovať spravodlivosť a o tom, ako má dôjsť k zisteniu a potrestaniu previnilcov. Dodržiavanie základných zásad
trestného konania štát považuje tak za conditio sine qua non trestného konania a sú preň natoľko dôležité, že ich
nerešpektovanie neprichádza do úvahy ani v prípade možného zistenia skutočného páchateľa trestného činu a jeho
postavenia pred súd. Štát preto v žiadnom prípade neuznáva tvrdenie „účel svätí prostriedky“ a v prípade nedodržania
jeho základných podmienok kladených na trestný proces nemôže dôjsť ani k potrestaniu páchateľa.
V mojom príspevku sa budem zaoberať dvomi základnými zásadami, na ktorých je založené súčasné slovenské
trestné konanie, zásadou legality a zásadou oportunity. Tieto zásady patria k významným zásadám formujúcim podobu
celého slovenského trestného konania a dovolím si povedať, že ich existencia a vzájomné ovplyvňovanie sa vo
významnej miere spolupodieľajú na budúcnosti páchateľa trestného činu. Zásada legality a zásada oportunity okrem
uvedeného taktiež v rozhodujúcej miere ovplyvňujú aj činnosť prokurátora v trestnom konaní a výsledky jeho rozhodnutia.
Postavenie prokurátora v trestnom konaní je preto závislé od toho, v akej miere deklaruje štát tieto zásady v samotnom
Trestnom poriadku a od toho, aký veľký priestor ponechá na ich realizáciu.

K problematike európskeho zatýkacieho rozkazu a jeho pozitívnemu bilancovaniu bližšie pozri KLIMEK, L. Hodnotenie európskeho
zatýkacieho rozkazu. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 2/2009, s. 64-70.
2 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní : 1. vydání podle novelizované právní úpravy účinné od 1.1.2010, s. 119.
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DOPAD ZÁSADY LEGALITY NA ČINNOSŤ PROKURÁTORA
V trestnom konaní vo všeobecnosti platí, že orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné konať z úradnej
povinnosti vždy vtedy, keď sú na to splnené podmienky.3 Jednotlivé procesné úkony sú povinné tieto orgány vykonať bez
ohľadu na iné subjekty, pričom musia postupovať vždy iniciatívne, samostatne a nesmú čakať na prípadné podnety na
vykonanie procesného úkonu. Táto povinnosť vyplýva z uplatňovania zásady oficiality v trestnom konaní, ktorá je
základným hýbateľom trestného konania vzťahujúcim sa na celý jeho priebeh. Zásada oficiality sa prejavuje od začiatku
trestného konania až po jeho koniec a zabraňuje tomu, aby trestné činy nezostali nepotrestané a súčasne umožňuje
dodržiavanie jednotných zákonom stanovených pravidiel pri ich trestnom stíhaní.4
So zásadou oficiality je úzko spojená a previazaná zásada legality, ktorá vyjadruje povinnosť prokurátora stíhať
všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.5 Spoločnými vlastnosťami oboch zásad je to, že príslušné štátne orgány sú v
ich zmysle povinné konať vždy bez ohľadu na individuálne záujmy iných subjektov, nesmú čakať na prípadné podnety a
musia tak postupovať vždy, keď sú na to splnené podmienky. Štátne orgány (orgány činné v trestnom konaní a súd)
nemôžu dokonca prihliadať ani na obsah petícií zasahujúcich do plnenia ich povinností.6 Naopak, zásadný rozdiel medzi
uvedenými zásadami spočíva predovšetkým v tom, že zásada legality sa nevzťahuje na celé trestné konanie, ale smeruje
výlučne k trestnému stíhaniu. Okrem toho sa zásada legality vzťahuje na konanie prokurátora a odvodene i na konanie
policajta, a nedotýka sa súdu. Samotná zásada legality tak predstavuje „iba akési prehĺbenie zásady oficiality a
pripomenutie hlavnej úlohy, ku ktorej oficialita smeruje.“7
Zmyslom zásady legality je predovšetkým zabezpečiť trestné stíhanie všetkých trestných činov a realizovať tak
monopolné právo štátu na výkon spravodlivosti a na postih delikventov. Len štát prostredníctvom svojho orgánu –
prokurátora – je oprávnený a zároveň povinný trestne stíhať svojich občanov a uskutočňovať tak ochranu celej spoločnosti
pred ďalším páchaním trestných činov.8 Okrem toho je zásada legality základnou podmienkou pre zabezpečenie rovnosti
občanov pred zákonom a základným predpokladom pre dosiahnutie generálnopreventívneho účinku spočívajúceho v
odstrašení iných osôb od páchania kriminality.9 Obsahom zásady legality je tak, ako uvádza i J. Pipek, funkcia iniciačná
(odhaľovanie trestných činov a ich stíhanie) a funkcia akuzačná (odovzdanie na rozhodnutie o vine a treste), keďže
prokurátor je povinný v prípade existencie počiatočného podozrenia iniciovať vyšetrovanie a v prípade jeho potvrdenia
podať obžalobu.10
Prejavy zásady legality v činnosti prokurátora možno in concreto nájsť vo viacerých ustanoveniach Trestného
poriadku. Prokurátor je v zmysle zásady legality povinný v prvom rade prijať trestné oznámenie. Dôležitým úkonom
prokurátora vyplývajúcim zo zásady legality je tiež začatie trestného stíhania. Ide o povinnosť, ktorú musí prokurátor
splniť vždy vtedy, ak nemá jednoznačne preukázané skutočnosti odôvodňujúce odovzdanie, odloženie alebo odmietnutie
veci.11 Prejav zásady legality v činnosti prokurátora vrcholí v jeho povinnosti podať obžalobu. Pred podaním obžaloby
však musí prokurátor preskúmať výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a posúdiť, či dostatočne
odôvodňujú postavenie obvineného pred súd.
Všetky uvedené povinnosti prokurátora majú za cieľ naplno realizovať zásadu legality. Ich výkonom prokurátor
prispieva k utvrdzovaniu občanov v tom, že všetky spáchané trestné činy budú stíhané a spravodlivo potrestané. P. Šámal
však zároveň uvádza, že „striktné dodržiavanie zásady legality a absolútny výkon súdneho a právneho donútenia ohrozuje
normatívnu vyváženosť noriem trestného práva, nakoľko ak bude každé porušenie práva trestané bez ohľadu na verejný
záujem, môžu trestné činy stratiť svoj výnimočný charakter.“12 Okrem toho možno usúdiť, že striktné dodržiavanie zásady
legality môže byť v mnohých prípadoch kontraproduktívne, príliš tvrdé a nemusí viesť k dosiahnutiu základného účelu
trestného konania. Trestné právo vychádzajúce z princípov humanizmu nie je a ani nemôže byť zamerané na prílišnú až
zbytočnú perzekúciu občanov. Aj z toho dôvodu Trestný poriadok uvádza viaceré výnimky zo zásady legality, ktoré
možno rozdeliť do troch základných skupín.13 Ide o prípady, kedy prokurátor:
- nesmie stíhať trestné činy
- nemusí, ale môže stíhať trestné činy
- môže dočasne odložiť vznesenie obvinenia
Prípady, kedy prokurátor nesmie stíhať trestné činy, Trestný poriadok vo všeobecnosti vymedzuje v § 2 ods. 5
a bližšie ich rozvádza na ďalších miestach Trestného poriadku. Prokurátor v zmysle uvedeného paragrafu nemôže začať
trestné stíhanie v troch prípadoch – ak tak ustanovuje samotný Trestný poriadok, ďalej ak tak ustanovuje medzinárodná
Por. § 2 ods. 6 Trestného poriadku.
MUSIL, J. - KRATOCHVÍL, V. - ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva : Trestní právo procesní. 2. přeprac. vyd., s. 119.
5 Por. § 2 ods. 5 Trestného poriadku; § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
6 § 2 ods. 6 Trestného poriadku.
7 PIPEK, J. Oficiální nebo dalekosáhle privatizované trestní řízení. In: Právník, 2000, č. 12, s. 1153.
8 Bližšie pozri GŘIVNA, T. K diskusi: Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu. In: Trestní
právo, 2004, č. 12, s. 3.
9 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému, s. 136.
10 PIPEK, J. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. In: Trestněprávní revue, 2004, č. 11, s. 314.
11 Bližšie pozri § 197 ods. 1 Trestného poriadku.
12 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému, s. 136.
13 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. 2. vyd., s. 49-50.
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zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom a napokon ak tak ustanovuje rozhodnutie medzinárodnej
organizácie, ktorým je SR viazaná.
Druhú skupinu výnimiek zo zásady legality predstavujú prípady, keď prokurátor nemusí, ale môže stíhať
trestné činy. Práve tu zákonodarca priznáva prokurátorovi právo rozhodnúť sa na základe vlastného uváženia, či bude
alebo nebude určitú osobu alebo trestný čin stíhať. Ide de facto o uplatňovanie vplyvu zásady oportunity, kedy prokurátor
môže postupovať inak ako podaním obžaloby. Tejto zásade sa budem bližšie venovať v ďalšej časti môjho príspevku.
Inštitút dočasného odloženia vznesenia obvinenia predstavuje poslednú výnimku zo zásady legality. Ako
samostatná kategória je uvedený inštitút vyčlenený z toho dôvodu, že pri jeho aplikácii nedochádza k definitívnemu
rozhodnutiu o nestíhaní konkrétnej osoby, ale osoba nie je trestne stíhaná iba počas trvania samotného dočasného
odloženia vznesenia obvinenia. Ide o inštitút, ktorý je prokurátor oprávnený využiť vo vzťahu ku korunnému svedkovi a v
ktorom sa tiež reflektuje už spomenutá zásada oportunity.
Všetky uvedené výnimky zabraňujú uplatneniu zásady legality vo svojej rýdzej absolútnej podobe, ktorá je,
dá sa povedať, v súčasnosti neaplikovateľná. Moderné trestné právo nevychádza z absolútnej trestnej teórie, ale z teórie
generálnej a špeciálnej prevencie, kladúcej do popredia nie trestanie samo osebe, ale predovšetkým účelnosť, efektívnosť
a nevyhnutnosť trestania. Napriek tomu je potrebné, aby sa zásada legality nevytratila zo systému trestného práva a
zostala tu prítomná, minimálne z dôvodu záujmu štátu na zabezpečovaní požiadavky rovnosti občanov pred zákonom a
určitosti jeho právnych noriem. Ako uvádza J. Pipek, zásada legality patrí i medzi dôležité garancie toho, že právomoc
vykonávať trestnú spravodlivosť zverená štátu bude skutočne vykonávaná a to bez ohľadu na momentálne záujmy tej či
onej mocenskej skupiny.14 Moderné právne štáty kontinentálneho typu preto aj naďalej uplatňujú v trestnom konaní
zásadu legality a súčasne ju modifikujú zásadou oportunity, ktorá tak v určitom zmysle koriguje jej striktnú realizáciu.
3

ZÁSADA OPORTUNITY A JEJ VPLYV NA ČINNOSŤ PROKURÁTORA
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zásada oportunity vyjadruje oprávnenie prokurátora posudzovať, či
trestný čin, o ktorom sa dozvedel, je z hľadiska účelnosti alebo prospešnosti nevyhnutné trestne stíhať a riešiť pred
súdom.15 Aj keď niektorí autori hovoria o zásade oportunity ako o protiklade zásady legality,16 nemožno nesúhlasiť s
názorom J. Pipeka, že zásada oportunity predstavuje skôr dôsledné vykonanie a naplnenie zásady legality určujúcej
rámec, v ktorom sa trestné orgány majú vecou zaoberať.17 Úloha legality zabezpečovať rovnosť občanov môže byť tak
úspešne realizovaná i prostredníctvom zásady oportunity, ktorá umožňuje dôslednejšie zabezpečovanie spravodlivosti v
právnom štáte. Okrem toho spoločnou črtou oboch spomenutých zásad je i to, že zabezpečujú realizáciu verejného
záujmu v trestnom konaní. Rozdiel je iba v tom, kto určuje mieru tohto verejného záujmu, resp. kde je verejný záujem
uvedený. Ako uvádza J. Fenyk, zatiaľ čo v prípade uplatnenia zásady legality leží verejný záujem priamo v zákone, v
prípade zásady oportunity verejný záujem posudzuje samotný prokurátor. Súčasne však dodáva, že niekedy býva
obtiažne prokurátorovi bez obáv zveriť právo, aby takto účelne podľa svojho voľného uváženia rozhodoval o trestnom
stíhaní alebo nestíhaní páchateľov trestných činov.18
Na rozdiel od zásady legality však Trestný poriadok explicitne nezakotvuje zásadu oportunity medzi základné
zásady trestného konania a preto ju stále treba chápať skôr ako fakultatívnu výnimku zo zásady legality. V súvislosti s
nedávnou rekodifikáciou trestného práva možno tiež konštatovať, že došlo k významnému posilneniu uplatnenia
oportunity pri rozhodovaní prokurátora a prelomeniu zásady legality, na ktorej bolo prevažne založené staré trestné
konanie. Širším uplatnením tejto zásady prokurátor získal nielen omnoho silnejšie postavenie v procese, avšak aj omnoho
väčší podiel a zodpovednosť na tvorbe a realizácii trestnej politiky v obvode svojej miestnej pôsobnosti.19
Podstata oportunity, ako som už naznačil, spočíva v tom, že prokurátor nemusí iniciovať trestné stíhanie a
podať obžalobu na obvineného, a to i v prípade, že existuje dostatočné množstvo dôkazov o jeho vine. Prokurátor má
na základe zásady oportunity možnosť voľnej úvahy o tom, či existuje dôvod na nestíhanie určitého páchateľa alebo nie.
Voľná úvaha prokurátora sa vo väčšine prípadov opiera najmä o posúdenie miery verejného záujmu na stíhaní
konkrétneho trestného činu a potrestaní jeho páchateľa. Zásada oportunity má množstvo zástancov, ktorí argumentujú
najmä tým, že oportunita umožňuje reagovať proporcionálnou formou na potrebu spoločnosti v postihovaní určitých
deliktov, ďalej prispieva k dosiahnutiu materiálnej spravodlivosti namiesto spravodlivosti formálnej a napomáha právu na
súdny proces bez zbytočných prieťahov.20 Možno tiež uviesť, že oportunita vo významnej miere napomáha i riadnemu
PIPEK, J. K některým profilujícím základním zásadám trestního řízení. In: Právny obzor, 2002, č.4, s. 358.
FENYK, J. Veřejná žaloba. Díl první : Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, s. 175.
16 Pozri napr. JALČ, A. Priblíženie niektorých nových trestnoprocesných zásad v slovenskom právnom poriadku, ich komparácia s
niektorými zásadami platnými v kontinentálnej Európe. In: Časopis pro právni vědu a praxi, 2007, č. 2, s. 135; RŮŽIČKA, M. Veřejná
žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 531; GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha :
Karolinum, 2005, s. 80.
17 PIPEK, J. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. In: Trestněprávní revue, 2004, č. 11, s. 315.
18 FENYK, J. Veřejná žaloba. Díl první : Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, s. 175-176.
19 PRÍBELSKÝ, P. Zamyslenie nad niektorými možnými novými prvkami v slovenskom trestnom procese. In: Justičná revue, 2004, č. 2, s.
148-160.
20 Bližšie pozri JALČ, A. Priblíženie niektorých nových trestnoprocesných zásad v slovenskom právnom poriadku, ich komparácia s
niektorými zásadami platnými v kontinentálnej Európe. In: Časopis pro právni vědu a praxi, 2007, č. 2, s. 136.
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uskutočneniu kontradiktórneho konania pred súdom, pretože zabraňuje tomu, aby sa bagateľné prípady prejednávali vo
finančne a časovo náročnom konaní pred súdom.
Zásada oportunity uplatňovaná v konaní a rozhodovaní prokurátora je vyjadrená vo viacerých ustanoveniach
Trestného poriadku, pričom ide najmä o prípady tzv. odklonov. Odklon predstavuje určitú odchýlku od typického priebehu
trestného konania, je alternatívou konania pred súdom, pri ktorom dochádza k vybaveniu trestnej veci mimosúdnymi
prostriedkami. Ako uvádza O. Suchý, odklon je výrazom diferenciácie trestnej zodpovednosti a racionalizácie trestného
stíhania.21 Spomenutú zásadu oportunity možno in concreto nájsť v týchto prípadoch konania a rozhodovania prokurátora
v trestnom konaní:
- odloženie veci pred začatím trestného stíhania pre jeho neúčelnosť (§ 197 ods.2 TP)
- zastavenie trestného stíhania z dôvodu, že trest, ku ktorému môže trestné stíhanie viesť, je celkom bez
významu popri treste, ktorý bol obvinenému pre iný čin už právoplatne uložený, alebo z dôvodu, že o skutku
obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne alebo kárne iným orgánom, cudzozemským súdom
alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno
považovať za dostačujúce (§ 215 ods. 2 TP)
- zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 215 ods. 3 TP)
- podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 216 ods. 1 TP)
- podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 218 ods. 1 TP)
- schválenie zmieru a zastavenie trestného stíhania (§ 220 ods. 1 TP)
- konanie o dohode o vine a treste (§ 232 a nasl. TP)
V konaní pred začatím trestného stíhania sa v porovnaní s prípravným konaním zásada oportunity prejavuje v
rozhodovaní prokurátora v minimálnej miere. To zaiste súvisí predovšetkým so skutočnosťou, že pokiaľ má prokurátor
zabezpečiť realizáciu záujmu štátu na spravodlivom riešení trestných vecí, musí mať možnosť uplatniť svoju voľnú úvahu
až na základe výsledkov vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania realizovaného policajtom. Len tie mu môžu
zabezpečiť podklady potrebné na čo najobjektívnejšie a čo najspravodlivejšie mimosúdne rozhodnutie trestnej veci a tak
odstrániť nebezpečenstvo, že prokurátor bude rozhodovať len na základe domnienok, dohadov, špekulácií a neúplných
informácii o skutkovom stave. Pred začatím trestného stíhania sa preto oportunita prejavuje iba v oprávnení prokurátora
odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné.22 Práve účelnosť trestného stíhania je v zmysle oportunity23 rozhodujúcim
faktorom, na základe ktorého prokurátor prichádza k záveru o nepotrebnosti realizácie trestného stíhania. Prokurátor však
nemôže rozhodnúť o účelnosti trestného stíhania na základe ľubovôle, ale jeho voľná úvaha sa musí opierať o zákonné
mantinely uvedené v § 215 ods. 2 TP.
V prípravnom konaní je však už oportunita v rozhodovaní prokurátora na rozdiel od konania pred začatím
trestného stíhania rozvinutá v plnej miere. Keďže sa prokurátor v prípravnom konaní považuje za pána sporu (dominus
litis), má v tejto etape trestného konania i dominantné postavenie. Voči obvinenému mu zákon priznáva mnohé mocenské
oprávnenia (napr. rozhodnúť o jeho predvedení, o jeho zadržaní a i.), ktoré môže využívať vždy, keď to považuje za
potrebné. Prokurátor má ako pán sporu dokonca oprávnenie meritórne rozhodnúť o trestnej veci obvineného bez toho,
aby bola podaná obžaloba a vec sa tak dostala pred súd. Aj keď mnohé meritórne rozhodnutia prokurátora v prípravnom
konaní majú obligatórny charakter a zákon tak núti prokurátora ich vydať (postúpenie veci podľa § 214 TP, zastavenie
trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 TP), veľká časť rozhodnutí je ovládaná zásadou oportunity a prokurátorovi je tak
ponechaná autonómia rozhodnúť, či je ukončenie veci bez jej predloženia súdu naozaj správnym riešením. V prípravnom
konaní má tak prokurátor možnosť rozhodnúť na základne svojej voľnej úvahy o zastavení trestného stíhania z dôvodu,
že trest, ku ktorému môže trestné stíhanie viesť, je celkom bez významu popri treste, ktorý bol obvinenému pre iný čin už
právoplatne uložený, alebo z dôvodu, že o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne alebo kárne
iným orgánom, cudzozemským súdom alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo inom správnom delikte a
toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce (§ 215 ods. 2 TP), ďalej môže rozhodnúť o zastavení trestného
stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 215 ods. 3 TP), o podmienečnom zastavení trestného stíhania (§ 216
ods. 1 TP), o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 218 ods. 1 TP) a tiež o
schválení zmieru a zastavení trestného stíhania (§ 220 ods. 1 TP). Napokon treba ešte dodať, že zásada oportunity je
do istej miery taktiež vyjadrená i v novom druhu odklonu, a to v konaní o dohode o vine a treste. Tu však ide o
špecifický prípad, nakoľko nedochádza k tomu, že prokurátor sa môže rozhodnúť, že nebude vôbec trestne stíhať určitú
osobu a táto osoba tak nebude postavená pred súd. Prokurátor na základe svojho diskrečného oprávnenia má možnosť
navrhnúť len uloženie miernejšieho trestu – trestu odňatia slobody zníženého o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom
ustanovenej trestnej sadzby.24
Na základe uvedeného možno prijať záver, že všetky spomenuté rozhodnutia prokurátora v predsúdnom konaní
majú spoločnú fakultatívnu povahu. Uvedené rozhodnutia prokurátor nie je z toho dôvodu povinný urobiť a ak má za to, že
SUCHÝ, O. Odklon v trestním řízení. In: Právník, 1991, č. 3, s. 248.
Por. § 197 ods. 2 Trestného poriadku.
23 Pozn. autora: V angloamerickom systéme sa zásada oportunity označuje pojmom „expediency“ (účelnosť). Zásadu oportunity možno aj
z toho dôvodu označovať ako zásadu účelnosti.
24 § 39 ods. 4 Trestného zákona.
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trestné stíhanie pred súdom je pre riešenie danej trestnej veci vhodnejšie, podá obžalobu (samozrejme, ak nie je povinný
urobiť iné obligatórne rozhodnutie). Ak sa však prokurátor rozhodne nepodať obžalobu a rozhodnúť tak vo veci sám,
zákon mu v zásade ponecháva voľné ruky pri výbere konkrétneho rozhodnutia. Prokurátor je preto viazaný len zákonnými
podmienkami, ktoré musí pri príslušnom druhu rozhodnutia splniť. Práve v týchto podmienkach je vo väčšine prípadov
vyjadrená zásada oportunity, ktorá prokurátorovi dáva možnosť uplatňovať jeho voľnú úvahu. Voľnú úvahu však
prokurátor nemôže stotožňovať s ľubovôľou, nakoľko musí vždy brať na zreteľ konkrétne okolnosti daného prípadu. Práve
tie tvoria rámec jeho voľnej úvahy. Zhodnotenie splnenia príslušnej podmienky však taktiež závisí aj od úrovne vzdelania,
praktických skúseností a osobnostných vlastností daného prokurátora a preto je striktne subjektívne. Aj z toho dôvodu sa
môže stať, že v podobných prípadoch budú viacerí prokurátori postupovať odlišne.
4
KONTROLA RIADNEHO UPLATŇOVANIA DISKREČNÝCH OPRÁVNENÍ PROKURÁTORA VYPLÝVAJÚCICH
ZO ZÁSADY OPORTUNITY
Rozsah oprávnení prokurátora rozhodnúť o nestíhaní určitého páchateľa sa v posledných rokoch zväčšil do takej
miery, že vzniká i otázka, či prokurátor tieto oprávnenia nezneužíva a nekoná v rozpore so svojím poslaním ochrancu
verejného záujmu. Uvedená otázka častokrát vzniká najmä v súvislosti s rozhodnutiami prokurátora o nestíhaní osôb
obvinených vo veciach závažnej trestnej činnosti, kedy takéto rozhodnutia prokurátora vníma obzvlášť citlivo
predovšetkým verejnosť. Je preto namieste otázka, aké kontrolné mechanizmy pozná náš právny poriadok, ak sa zdá byť
rozhodnutie prokurátora o nestíhaní páchateľa neadekvátne spáchanému trestnému činu a vzbudzujúce pochybnosti.
Všetky už uvedené meritórne rozhodnutia o nestíhaní obvineného robí prokurátor formou uznesenia. Podľa
slovenského právneho poriadku je takéto uznesenie prokurátora v trestnom konaní preskúmateľné výlučne v rámci
hierarchickej sústavy prokuratúry. Ak poškodený má za to, že uznesenie prokurátora o nestíhaní páchateľa je
neadekvátne, má právo podať proti takémuto rozhodnutiu sťažnosť. Tu však začína základný problém, ktorým je
mechanizmus rozhodovania o opravných prostriedkoch. Poškodený najskôr podáva sťažnosť samotnému prokurátorovi,
ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Ak ten podanej sťažnosti poškodeného v rámci autoremedúry nevyhovie, musí
predložiť vec na rozhodnutie nadriadenému prokurátorovi.25 A práve tu môže ležať kameň úrazu. Keďže je prokuratúra
založená na hierarchickej nadriadenosti a podriadenosti, voľná úvaha prokurátora rozhodujúceho meritórne v danej veci
môže byť častokrát ovplyvnená práve zo strany jemu nadriadeného prokurátora. Táto možnosť vyplýva priamo z § 6 ods.
1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, podľa ktorého nadriadený prokurátor je oprávnený
vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať v konaní, pričom podriadený prokurátor je povinný pokyn
splniť. V takomto prípade, ak vydá nadriadený prokurátor pokyn, aby jemu podriadený prokurátor nestíhal určitého
páchateľa, je tak príslušný prokurátor povinný postupovať bez ohľadu na jeho osobné posúdenie veci. Zákon o
prokuratúre samozrejme obsahuje i systém určitých právnych záruk nezneužívania takéhoto postavenia nadriadeným
prokurátorom, ak dôjde k zákonom predvídaným situáciám,26 tie však neriešia situáciu, ak sú nadriadený aj podriadený
prokurátor priamo ovplyvnení obvineným.
Mechanizmus mimoriadnych opravných prostriedkov je taktiež založený na rozhodovaní o opravnom prostriedku
v rámci hierarchickej sústavy prokuratúry. Aj keď je poškodený oprávnený podať v neprospech obvineného návrh na
zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, o tomto návrhu rozhoduje orgán prokuratúry – generálny
prokurátor, ktorý ako nadriadený všetkým orgánom prokuratúry nemusí taktiež rozhodnúť nezaujato. Ostatné mimoriadne
opravné prostriedky (dovolanie, návrh na obnovu konania) poškodený nemá právo podať a v neprospech obvineného tak
môže urobiť len prokurátor. Ak sú však orgány prokuratúry priamo ovplyvnené obvineným a nekonajú riadne, nestranne a
podľa zákona, nemá kto dosiahnuť, aby bol skutočný páchateľ spravodlivo potrestaný.
Z uvedených dôvodov by preto bolo vhodné, aby v prípade meritórnych rozhodnutí vydaných prokurátorom na
základe aplikácie zásady oportunity bola možná ingerencia aj iných orgánov, ako sú orgány prokuratúry. Treba tak zaviesť
účinnejší systém kontroly oportunitného rozhodovania prokurátora, ktorý by zamedzil, resp. obmedzil neadekvátny postup
a rozhodovanie prokurátora. Treba pripomenúť, že dokonca i Odporúčanie Rady Európy Rec(2000)19 o postavení
prokuratúry v systéme trestného súdnictva prijaté Výborom ministrov dňa 6.10.2000 v bode 34 uvádza, že „strany
zainteresované na prípade, ak boli ako strany uznané, zvlášť poškodení, musia mať možnosť vzniesť námietky proti
rozhodnutiu, ktoré vydala prokuratúra o nezačatí trestného stíhania. Také námietky sa môžu posúdiť v rámci hierarchickej
kontroly, buď v rámci súdnej kontroly alebo oprávnením strán, aby samy začali trestné stíhanie.“ Uvedené Odporúčanie
Rady Európy preto jasne deklaruje záujem na preskúmavaní meritórnych rozhodnutí prokurátora o nezačatí trestného
stíhania mimo hierarchickej štruktúry prokuratúry, t. j. v prvom rade prostredníctvom súdneho preskúmavania. Okrem

Bližšie ku konaniu o sťažnosti pozri § 185 a nasl. Trestného poriadku.
Pozn. autora: V zmysle § 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ak nadriadený prokurátor vydá
podriadenému prokurátorovi pokyn, tento pokyn musí mať písomnú formu. Ak však podriadený prokurátor považuje pokyn za rozporný s
právnym predpisom alebo so svojím právnym názorom, môže písomne požiadať nadriadeného prokurátora, aby mu vec odňal. Rovnako
môže podriadený prokurátor odmietnuť splnenie takého pokynu, ak by jeho splnením bezprostredne a vážne ohrozil svoj život alebo
zdravie alebo život alebo zdravie jemu blízkej osoby. Taktiež, ak v konaní pred súdom nastane zmena v dôkaznej situácii, podriadený
prokurátor nemusí byť viazaný pokynom nadriadeného prokurátora. Naopak, podriadený prokurátor je povinný odmietnuť splnenie
pokynu, ak by jeho splnením spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie.
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tohto prostriedku uvádza i ďalšiu možnú alternatívu, a to možnosť samotnej oprávnenej strany začať trestné stíhanie, tzv.
subsidiárnu žalobu. Subsidiárna žaloba ako prostriedok kontroly správnosti rozhodovania prokurátora je značne
rozšíreným inštitútom (napr. Poľsko, Rakúsko), ktorý umožňuje poškodenému prevziať trestné stíhanie tam, kde
prokurátor nemá záujem trestné stíhanie viesť.27 Keďže súdna kontrola všetkých rozhodnutí prokurátora nie je
samozrejme možná ani reálna, subsidiárna žaloba sa javí ako vhodný prostriedok, prostredníctvom ktorého by poškodený
mohol uplatniť svoj záujem na trestnom stíhaní a potrestaní páchateľa.
Systémy kontroly uvedené v Odporúčaní Rady Európy sú hlboko včlenené v právnych poriadkoch mnohých krajín
Európy. T. Gřivna a P. Gřivnová v tejto súvislosti uvádzajú, že vo svete existujú tri základné modely kontroly oportunitného
rozhodovania prokurátora – subsidiárna žaloba, preskúmavanie súdom na návrh oprávneného subjektu a predchádzajúci
súhlas súdu.28 Uvedené modely majú spoločné to, že ku kontrole rozhodovania prokurátora dochádza mimo hierarchickej
štruktúry orgánov verejnej žaloby, čo vytvára predpoklady pre objektívne a nezávislé posúdenie oprávnenosti nestíhania
páchateľa určitého trestného činu. Všetky tieto modely predstavujú účinnú formu kontroly rozhodovania prokurátora a
prebratie niektorého z nich alebo ich kombinácie by pravdepodobne mohlo viesť aj u nás k zlepšeniu a rozšíreniu
kontrolných mechanizmov nad rozhodovaním prokurátora.
5

ZÁVER
Slovenské trestné konanie je vybudované na viacerých zásadách, ktoré vytvárajú jeho podobu a takisto základný
rámec, od ktorého sa odvíjajú jednotlivé trestnoprocesné inštitúty. Mnohé zásady majú navyše priamy dopad na jednotlivé
subjekty trestného konania, ktorých činnosť a postavenie v trestnom procese sú nevyhnutne ovplyvnené pôsobením
týchto zásad. Prokurátor ako orgán ochrany práva a zastupujúci verejný záujem má v trestnom konaní významné
postavenie a jeho konanie a rozhodovanie ovplyvňujú predovšetkým zásada legality a zásada oportunity. Zo zásady
legality vyplýva pre prokurátora základná povinnosť a to stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Táto povinnosť
však v súčasnosti nie je absolútna, nakoľko zákon obsahuje viaceré výnimky z tejto zásady. Práve tieto výnimky možno
považovať za limitáciu striktného uplatnenia zásady legality, ktorej absolútne uplatňovanie by nemuselo v konečnom
dôsledku viesť k dosiahnutiu samotného účelu trestného konania. Povahu fakultatívnej výnimky zo zásady legality má
preto aj zásada oportunity, ktorej uplatnenie v konaní a rozhodovaní prokurátora sa v poslednom období výrazne posilnilo.
Práve zásada oportunity umožňuje prokurátorovi posudzovať, či trestný čin, o ktorom sa dozvedel, je z hľadiska účelnosti
alebo prospešnosti nevyhnutné trestne stíhať a riešiť pred súdom. Prokurátor má tak možnosť uplatniť svoju voľnú úvahu
a rozhodnúť o nestíhaní konkrétneho páchateľa trestného činu. Takáto možnosť prokurátora však oprávnenie vyvoláva
otázku o tom, či nedochádza k zneužívaniu rozsiahlych diskrečných právomocí priznaných prokurátorovi Trestným
poriadkom. Otázky vyvstávajú predovšetkým v súvislosti s kontrolným mechanizmom zabezpečujúcim preskúmavanie
správnosti meritórnych rozhodnutí urobených prokurátorom v predsúdnom konaní vo vzťahu k obvinenému. Kontrola v
rámci hierarchického usporiadania prokuratúry nemusí byť vždy riadna a nezaujatá a môže viesť k tomu, že poškodený
domáhajúci sa potrestania páchateľa v konaní pred súdom nemusí tento cieľ vždy dosiahnuť. Aj z toho dôvodu by bolo
vhodné pouvažovať o ďalších možnostiach kontroly rozhodnutí prokurátora, napr. prostredníctvom tzv. subsidiárnej
žaloby, pri ktorej sa umožňuje poškodenému prevziať trestné stíhanie tam, kde prokurátor nemá záujem trestné stíhanie
viesť.
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OSOBNÁ SLOBODA A ZÁKONNOSŤ JEJ POZBAVENIA V TRESTNOM KONANÍ
PODĽA ČLÁNKU 5 DOHOVORU
Tomáš Matúška
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Význam a dôležitosť osobnej slobody sú v každom právnom štáte nespochybniteľné. Z celého portfólia
ľudských práv a slobôd je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje pre človeka právo najprirodzenejšie. Okrem iných
medzinárodných dokumentov je osobnej slobode poskytovaná ochrana aj Dohovorom o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, a to konkrétne v článku 5, ktorý upravuje právo na slobodu a osobnú bezpečnosť vrátane
podmienok a režimu jeho obmedzenia. Príspevok bližšie rozoberá dôvody pozbavenia osobnej slobody v zmysle článku 5
ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a niektoré ďalšie aspekty s tým súvisiace.
Kľúčové slová: Dohovor, osobná sloboda, pozbavenie osobnej slobody, zatknutie, väzba, dôvodné podozrenie zo
spáchania trestného činu.
Abstract: The significance and importance of the personal liberty is indubitable in every country with the rule of law. From
the whole collection of the human rights and freedoms, liberty is the one most natural to the human being. Besides other
international documents on personal liberty, The Convention on Human Rights provides its protection in the Article 5,
which is dealing with the right to liberty and personal safety including its conditions and restriction. The article provides
closer look on the reasons of deprivation of liberty according to the article 5 section 1 subs. c) of the Convention on the
Human Rights and Fundamental Freedoms and some other related aspects
Key words: Convention, personal liberty, deprivation of personal liberty, arrest, custody, reasonable suspicion of having
committed an offence.
1

ÚVOD
V histórii formovania, presadzovania a kodifikácií ľudských práv právo na osobnú slobodu bolo vždy ich súčasťou
a malo svoje nezastupiteľné miesto. Spomedzi základných práv je to práve osobná sloboda, ktorá predstavuje právo
najprirodzenejšie a najcennejšie pre človeka ako ľudskú bytosť a z tohto dôvodu si pozbavenie osobnej slobody fyzickej
osoby vyžaduje veľmi precízne vymedzenie podmienok a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť.
Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a Ústava Slovenskej republiky1 (ďalej len „ústava“)
tvoria rozhodujúce a právne záväzné limity zásahov občianskych práv a slobôd, ktoré príslušné orgány štátu nesmú
prekročiť. Základným medzinárodným dokumentom v tejto oblasti je bezpochyby Dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd2 (ďalej len „Dohovor“), ktorý spolu s jeho dodatkovými protokolmi predstavuje určitý štandard
ľudských práv. Súdnu ochranu ľudských práv a slobôd zakotvených v Dohovore zabezpečuje Európsky súd pre ľudské
práva (ďalej len „Súd“), [do prijatia Dodatkového protokolu č. 11 kontrolný systém založený Dohovorom tvorila spolu so
Súdom aj Európska komisia pre ľudské práva (ďalej len „Komisia“) – pozn. autora].
Dohovor prijali ministri zahraničných vecí členských štátov Rady Európy 4. novembra 1950 v Ríme a 3.
septembra 1953 nadobudol platnosť po ratifikácii desiatimi členskými štátmi Rady Európy. Bývalá Česká a Slovenská
Federatívna Republika (ďalej len „ČSFR“) ratifikovala Dohovor 18. marca 1992.3 V súlade s čl. 153 ústavy prešli na
Slovenskú republiku práva a povinnosti z medzinárodných zmlúv, ktorými bola ČSFR viazaná, a to v rozsahu
ustanovenom ústavným zákonom ČSFR alebo v rozsahu dohodnutom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.
Z toho vyplýva, že Slovenská republika sa prihlásila k záväzkom, ktoré pre ňu ako pre jeden z nástupníckych štátov
vyplývajú z Dohovoru.
Vzhľadom na znenie ods. 1 článku 154c ústavy4 možno ďalej konštatovať, že Dohovor je súčasťou právneho
poriadku Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonom, ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Na
predmetné ustanovenie nadväzuje aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
K výkladu Dohovoru pozri napr. PIROŚÍKOVÁ, M.: Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd. Bratislava: Euroiurius, 2007; REPÍK, B.: Ľudské práva v súdnom konaní. 1. vydanie. Bratislava: Manz, 1999; Svák, J.: Ochrana
ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. rozšírené vydanie. Žilina: Eurokodex Poradca
podnikateľa, 2006.
3 Pozri Oznámenie MZV č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento
Dohovor nadväzujúcich.
4 „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred
zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.“
1
2
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ktorej, zo vzájomnej súvislosti ustanovení čl. 152 ods. 45 a čl. 154c ods. 1 ústavy vyplýva, že Dohovor a judikatúra naň sa
vzťahujúca predstavujú pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice pre výklad a uplatňovanie
zákonnej úpravy základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave ústavy, a tým normujú rámec, ktorý tieto orgány v
konkrétnom prípade nemôžu prekročiť.6
Dohovor zakotvuje taxatívny výpočet ľudských práv a slobôd. Z ustanovení v ňom obsiahnutých má pre účely
môjho príspevku zásadný význam najmä článok 5, ktorý upravuje právo na slobodu a osobnú bezpečnosť vrátane
podmienok a režimu jeho obmedzenia.
2

ZÁKONNOSŤ POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY
Podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru „Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť
slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným zákonom:
a) zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom;
b) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osoby preto, že sa nepodrobila rozhodnutiu vydanému súdom podľa zákona,
alebo preto, aby sa zaručilo splnenie povinnosti ustanovenej zákonom;
c) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre
dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak sú oprávnené dôvody domnievať sa, že je potrebné zabrániť
jej v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho spáchaní;
d) iné pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia na účely výchovného dohľadu alebo jeho
zákonné pozbavenie slobody na účely jeho predvedenia pred príslušný orgán;
e) zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov,
narkomanov alebo tulákov;
f) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu na územie, alebo
osoby, proti ktorej prebieha konanie o vyhostenie alebo vydanie.“.
Z uvedeného vyplýva, že ide o taxatívny výpočet prípadov pozbavenia slobody, čo znamená, že žiaden iný dôvod
pozbavenia osobnej slobody s výnimkou tých, ktoré sú uvedené pod písm. a) až f), nie je prípustný. Predmetný článok je
ďalej doplnený o čl. 1 Dodatkového protokolu č. 4 k Dohovoru, ktorý zakazuje členským štátom zbaviť jednotlivca osobnej
slobody len z titulu neschopnosti splniť zmluvný záväzok.
V zmysle čl. 5 ods. 1 Dohovoru sa „pozbavenie slobody“ vzťahuje na všetky formy uväznenia, zadržania,
zatknutia a väzby v obvyklom význame týchto pojmov. Niekedy však nie je jednoduché vymedziť ich presné hranice.
Judikatúra Súdu rozlišuje medzi pozbavením slobody a obmedzením slobody, na ktoré sa čl. 5 nevzťahuje. Pozbavenie
osobnej slobody v zmysle čl. 5 ods. 1 Dohovoru je širší pojem ako zadržanie a väzba, pritom však musí ísť o väčší zásah
ako len obmedzenie slobody pohybu. Rozdiel medzi účinkami pozbavenia slobody a obmedzenia slobody sú v ich stupni
a intenzite, a nie v ich povahe alebo podstate. 7
Režimu tohto ustanovenia nepodliehajú menej závažné formy obmedzenia individuálnej slobody, akými sú napr.
krátkodobé obmedzenia slobody pohybu v súvislosti s osobnou prehliadkou, odobratím odtlačkov prstov, vzoriek krvi
alebo tkaniva, výsluchom, kontrolou totožnosti podozrivého, uplatňovanie dopravných predpisov a pod. Povinnosť strpieť
takéto zásahy však musí byť ustanovená zákonom a pokiaľ by zásah bol takej intenzity, že by ho bolo treba považovať za
pozbavenie osobnej slobody v zmysle čl. 5 ods. 1 Dohovoru, mohol by sa oprieť o čl. 5 ods. 1 písm. b).8
Pozbaviť niekoho osobnej slobody podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru, vzhľadom na znenie uvádzacej vety, možno len
„v súlade s konaním ustanoveným v zákone“. Navyše pri každom z taxatívne uvedených dôvodov pozbavenia osobnej
slobody sa ešte zdôrazňuje, že a takéto pozbavenie musí byť „zákonné“ . Dohovor týmto odkazuje na vnútroštátne právo
zmluvných štátov a zvýrazňuje požiadavku zákonnosti každého zásahu do osobnej slobody fyzickej osoby. V tejto
súvislosti Súd vo svojej judikatúre uvádza, že „ak Dohovor odkazuje na vnútroštátne právo, ako je to v článku 5,
rešpektovanie tohto práva je integrálnou súčasťou záväzkov zmluvných štátov, takže Súd je oprávnený to v prípade
potreby zisťovať“9 a prípadné „nerešpektovanie vnútroštátneho práva znamená nerešpektovanie Dohovoru“10. Okrem toho
Súd uvádza, že „vnútroštátne právo musí byť samo o sebe v súlade s Dohovorom, vrátane všeobecných princípov v ňom
vyjadrených alebo z neho vyplývajúcich“11.

„Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto
ústavou.“
6 Pozri napr. I. ÚS 239/04, I. ÚS 36/02, I. ÚS 67/03.
7 PIROŠÍKOVÁ, M.: Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Bratislava: Euroiuris, 2007,
s. 230; Porovnaj tiež Gomien, D.: Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach. Bratislava: Informačné a dokumentačné
stredisko o Rade Európy, 1999, s. 22; K tomu pozri napr. rozsudok vo veci Guzzardi v. Taliansko zo 6. novembra 1980.
8 REPÍK, B.: Ľudské práva v súdnom konaní. 1. vydanie. Bratislava: Manz, 1999, s. 183; K tomu pozri rozhodnutie Komisie vo veci X. v.
Rakúsko z 13 decembra 1979; išlo tu o obmedzenie osobnej slobody v súvislosti s odberom krvi, ktoré Komisia považovala za
pozbavenie osobnej slobody opierajúce sa o čl. 5 ods. písm. b) Dohovoru.
9 Rozhodnutie vo veci Lukanov v. Bulharsko z 20. marca 1997, § 41.
10 Rozhodnutie vo veci Winterwerp v. Holadsko z 24. októbra 1979, § 46.
11 Tamtiež, § 45.
5
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Vnútroštátne právo môže poskytovať výhodnejšie záruky realizácie práva na osobnú slobodu. V takom prípade
má jeho uplatnenie prednosť pred Dohovorom a štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti v prípade nerešpektovanie takýchto
záruk s poukazom na to, že boli rešpektované ustanovenia Dohovoru.12
Za zmienku nepochybne stojí tiež skutočnosť, že obligatórnosť článku 5 Dohovoru sa vyznačuje tým, že sa
vzťahuje nielen striktne na štátne orgány, ale aj na nositeľov tohto práva. Súd sa v prípade De Wilde, Oooms a Versyp v.
Belgicko zaoberal vo vzťahu k článku 5 aj otázkou, či sa jednotlivec môže zriecť práv, ktoré mu článok 5 zaručuje,
a dospel k záveru, že právo na slobodu je v demokratickej spoločnosti v zmysle Dohovoru priveľmi dôležité na to, aby
osoba mala stratiť výhody vyplývajúce z ochrany garantovanej Dohovorom iba v dôsledku faktu, že sa sama dá uväzniť.
Inými slovami, aj keď sa jednotlivec sám prihlási príslušným orgánom a súhlasí so svojím nasledovným zadržaním, toto
zadržanie môže byť aj napriek tomu nezákonné a porušujúce článok 5 Dohovoru.
Článok 5 ods. 1 Dohovoru ustanovuje viacero dôvodov, na základe ktorých štát môže oprávnene pozbaviť
jednotlivca osobnej slobody. V rámci svojho príspevku sa ďalej bližšie zaoberám len dôvodmi uvedenými v písm. c),
podľa ktorého možno niekoho pozbaviť osobnej slobody, ak ide o „zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby
za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak sú
oprávnené dôvody domnievať sa, že je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho spáchaní“.
Dôvody pozbavenia osobnej slobody uvedené v citovanom článku sa týkajú výlučne trestného konania.13 Ak sa
nevedie trestné konanie proti osobe pre určitý trestný čin, prípadne ak osoba nie je podozrivá zo spáchania trestného
činu, ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru neumožňuje detenciu, napr. len na tom základe, že osoba je
nebezpečná a náchylná na páchanie trestných činov, nech už by išlo o detenciu nariadenú súdom alebo správnym
orgánom (napr. preventívna detencia teroristov, členov zločineckých organizácií a pod.).14
V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) by mali byť všetky inštitúty, ktoré umožňujú pozbaviť slobody obvineného
alebo podozrivého podľa slovenského Trestného poriadku, t.j. zatknutie, väzba, zadržanie a obmedzenie osobnej slobody
osoby pristihnutej pri trestnom čine. Napriek tomu, že podmienky týchto zásahov sú v zákone vymedzené rozličným
spôsobom, musia zároveň zodpovedať podmienkam článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru.
Hlavným kritériom tohto ustanovenia je odôvodnenosť, ktorá ponecháva štátu určitú voľnú úvahu pri aplikácii
tohto článku. Na to, aby bolo podozrenie dôvodné musia existovať skutočnosti, ktoré sú schopné presvedčiť objektívneho
pozorovateľa, že dotknutá osoba mohla spáchať trestný čin.15 Pokiaľ ide o stupeň podozrenia, článok 5 ods. 1 písm. c)
nepredpokladá, že orgány vyšetrovania zhromaždili dostatočné dôkazy na vznesenie obvinenia, a to buď v čase zatknutia,
alebo počas zadržania. Účelom výsluchu počas zadržania v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) je doplniť vyšetrovanie
a potvrdiť alebo vyvrátiť konkrétne podozrenie, na ktorom bolo zatknutie založené. Skutočnosti odôvodňujúce podozrenie
nemusia byť toho istého stupňa ako skutočnosti odôvodňujúce odsúdenie alebo vznesenie obvinenia. K tomu dochádza
v ďalších fázach konania.16
V súvislosti výkladom článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru treba poznamenať, že formulácia predmetného
ustanovenia vyvoláva určité sporné otázky, a to, či
1. účel zatknutia alebo iného pozbavenia osobnej slobody, ktorým je predvedenie pred príslušný orgán, sa týka
len prvého dôvodu (dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu) alebo aj ďalších dvoch dôvodov,
2. dôvody zatknutia alebo iného pozbavenia osobnej slobody musia byť splnené kumulatívne alebo
alternatívne.17
Pri riešení uvedených výkladových problémov je potrebné vychádzať z rozhodovacej činnosti Komisie a Súdu.
Čo sa týka prvého výkladového problému, Súd rozhodol, že „článok 5 ods. 1 písm. c) nemožno vykladať
bez súvislosti s odsekom 3 tohto článku, s ktorým tvorí jeden celok“. Odsek 3 výslovne stanovuje, že „každý, kto je
zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c) tohto článku, musí byť ihneď
predvedený pred sudcu...“ a „má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania“. Z toho
jednoznačne vyplýva, že pred príslušného sudcu musí byť predvedený každý, kto bol zatknutý alebo inak pozbavený
slobody podľa článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru, pričom nie je rozhodujúce, z ktorého dôvodu k pozbaveniu osobnej
slobody došlo.18
V ďalšom rozhodnutí Súd uvádza, že „článok 5 ods. 1 písm. c) dovoľuje pozbaviť niekoho slobody len za účelom
predvedenia pred príslušný súdny orgán“ a „nestačí, že pozbavenie slobody môže náhodne vyústiť do predvedenia pred
sudcu“19. To znamená, že úmysel predviesť osobu pred príslušný orgán tu musí existovať od začiatku. V nadväznosti na
12 Bližšie pozri SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. rozšírené
vydanie. Žilina: Eurokodex Poradca podnikateľa, 2006, s. 260.
13 Rozhodnutie vo veci Ciulla v. Taliansko z 22. februára 1989, § 38.
14 REPÍK, B.: dielo cit. v pozn. 8, s. 185.
15 Súd konštatoval porušenie článku 5 ods. 1 písm. c) vo veci Fox, Campbell a Hartley v. Spojené kráľovstvo (1990) týkajúcej sa vlády
Spojeného kráľovstva, ktorá dala zatknúť a uväzniť sťažovateľov ako podozrivých teroristov Írskej republikánskej armády (IRA), ale
neposkytla zodpovedajúce fakty a informácie na podporu tvrdenia, že existuje „dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu“.
16 PIROŠÍKOVÁ, M.: dielo cit. v pozn. 7, s. 247.
17 Pozri REPÍK, B.: dielo cit. v pozn. 8, s. 185 – 190.
18 K tomu pozri napr. rozhodnutie vo veci Lawless c. Írsko z 1. júla 1961, § 14.
19 Rozhodnutie vo veci Írsko c. Spojené kráľovstvo z 18. januára 1978, § 196 a 199.
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to však Súd uviedol, že existencia úmyslu predviesť osobu pred súd sa musí posudzovať nezávisle od jeho realizácie a
skutočnosť, že osoba napokon nebola predvedená pred súd, ale prepustená na slobodu, ešte sama o sebe neznamená,
že k pozbaveniu osobnej slobody nedošlo za účelom predviesť osobu pred súd.20
Druhý problém výkladu sa týka alternatívnosti alebo kumulatívnosti naplnenia dôvodov legalizujúcich zatknutie
alebo iné pozbavenie osobnej slobody. Znenie tohto ustanovenia nasvedčuje tomu, že jednotlivé dôvody sú vymedzené
alternatívne, a teda každý jeden z nich sám osebe umožňuje, aby osoba bola pozbavená slobody. Rozhodovacia činnosť
Komisie a Súdu však uvádza niečo iné.
Prvý dôvod, t.j. podozrenie zo spáchania trestného činu je conditio sine qua non zákonnosti zatknutia a iného
pozbavenia osobnej slobody a musí byť prítomný od začiatku až po ukončenie pozbavenia osobnej slobody21 a z hľadiska
čl. 5 stačí sama osebe na odôvodnenie pozbavenia osobnej slobody. Bez naplnenia prvého dôvodu nemôžu prichádzať
do úvahy ani ďalšie dva dôvody uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru. Samy osebe nemôžu odôvodniť
pozbavenie osobnej slobody a pri prvotnom akte pozbavenia osobnej slobody plnia v zásade len doplnkovú rolu. Napr.
Súd vo veci Lukanov v. Bulharsko po zistení, že tu nebolo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, už
nepovažoval za potrebné skúmať existenciu niektorej z ďalších dvoch podmienok.22
Súd vo svojej judikatúre ďalej uvádza, že existencia dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu
postačuje na prvotné zatknutie, avšak na dlhšiu dobu trvajúce pozbavenie osobnej slobody je nutné pristúpenie aj
ďalšieho dôvodu, a to buď druhého alebo tretieho dôvodu stanoveného v článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru alebo iného
dôvodu stanoveného vnútroštátnym právom (napr. pôsobenie na svedkov, obava z ohrozenia verejného poriadku
a pod.).23 Uvedené vyplýva aj z článku 5 ods. 3 Dohovoru.24
V prípade, ak vnútroštátne právo požaduje ešte ďalší dôvod, nevytvára sa tým ďalšia alternatíva neuvedená
v článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru, ale pristupuje ako ďalšia podmienka vyplývajúca z vnútroštátneho práva, ktorá musí
byť splnená, aby bolo možné zatknúť alebo držať vo väzbe osobu podozrivú zo spáchania trestného činu;25 žiadny
z takýchto dôvodov sám osebe nemôže väzbu odôvodniť.
Z vyššie uvedených rozhodnutí vyplýva, že na pozbavenie osobnej slobody podľa článku 5 ods. 1 písm. c) stačí
na začiatku dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, ale krátko na to musia existovať aj ďalšie „vážne
a dostatočné dôvody väzby“.26
Keď si porovnáme napr. právnu úpravu väzby v podmienkach Slovenskej republiky so znením článku 5 ods. 1
písm. c) Dohovoru zistíme, že vymedzenie dôvodov väzby v zmysle § 71 ods. 1 Trestného poriadku je pre obvineného
priaznivejšie, lebo už pri počiatočnom pozbavení osobnej slobody nie je postačujúce iba dôvodné podozrenie zo
spáchania trestného činu, ale musí k nemu pristúpiť aj niektorý dôvodov väzby uvedených v § 71 ods. 1 Trestného
poriadku. Porušenie týchto podmienok by vzhľadom na odkaz na vnútroštátne právo znamenalo porušenie Dohovoru.
3

PROCESNÉ ZÁRUKY POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY
Obsahom ostatných odsekov článku 5 Dohovoru sú procesné záruky poskytované osobám, ktoré boli pozbavené
osobnej slobody. Tieto záruky sú zviazané s realizáciou dôvodov pozbavenia osobnej slobody stanovených v článku 5
ods. 1 Dohovoru a patria sem: právo byť oboznámený s dôvodmi zatknutia (čl. 5 ods. 2), právo byť ihneď predvedený pred
sudcu alebo inú úradnú osobu a byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený na slobodu počas konania (čl. 5 ods. 3)
a právo podať návrh na súd, aby rozhodol o zákonnosti pozbavenia slobody (čl. 5 ods. 4). Okrem toho, osoba, ktorá bola
zatknutá alebo pozbavená slobody v rozpore s čl. 5, má právo na odškodnenie (čl. 5 ods. 5).
Rád by som poukázal práve na už vyššie spomínané ustanovenie článku 5 ods. 3 Dohovoru a niektoré záruky
v ňom obsiahnuté. Podľa predmetného ustanovenia „Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s
ustanoveniami odseku 1 písm. c) tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu
splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas
konania. Prepustenie sa môže podmieniť zárukou, že sa dotknutá osoba ustanoví na pojednávanie.“
Z uvedeného vyplýva, aby osoby pozbavené slobody podľa čl. 5 ods. písm. c) boli ihneď predvedené pred sudcu
alebo iného úradníka splnomocneného zákonom na výkon súdnej právomoci. Lehota, v ktorej treba osobu pozbavenú
slobody predviesť pred sudcu, však výslovne stanovená nie je.
Slovo „ihneď“ („aussitôt“, „promptly“) nemožno vykladať doslovne. Skutočnosť, či doba, ktorá uplynula od
okamihu zatknutia do okamihu predvedenia osoby pred sudcu zodpovedá požiadavkám článku 5 ods. 3, posudzuje Súd
podľa okolností prípadu.27

Rozhodnutie vo veci Brogan v. Spojené kráľovstvo z 29. novembra 1988, § 53.
Rozhodnutie vo veci Stögmüller v. Rakúsko z 10. novembra 1969.
22 Rozhodnutie vo veci Lukanov v. Bulharsko z 20. marca 1997, § 45.
23 Rozhodnutie Letellier v. Francúzsko z 26. júna 1991, § 35.
24 Rozhodnutie vo veci Stögmüller v. Rakúsko z 10. novembra 1969, § 4.
25 Rozhodnutie vo veci De Jong a ostatní v. Holandsko z 22. mája 1984, § 44.
26 SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. rozšírené vydanie. Žilina:
Eurokodex Poradca podnikateľa, 2006, s. 278.
27 Rozhodnutie vo veci De Jong a ostatní c. Holandsko z 22. mája 1984, § 52.
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Vo viacerých rozhodnutiach sa Komisia a Súd zaoberali sťažnosťami na porušenie čl. 5 ods. 3 vo vzťahu
k povinnosti predviesť osobu pozbavenú slobody ihneď pred sudcu. Dosiaľ však striktne neurčili túto lehotu. Podľa
ustálenej judikatúry Komisie sa za zlučiteľné s uvedeným ustanovením považuje lehota 4 dní a vo výnimočných prípadoch
možno akceptovať zadržanie až do 5 dní.
V prípade Brogan c. Spojené kráľovstvo však Súd (na rozdiel od Komisie) vyslovil, že zadržanie trvajúce 4 dni a 6
hod 4 dni a 11 hodín bez kontroly súdu porušilo čl. 5 ods. 3 Dohovoru napriek nespochybniteľnej skutočnosti, že zatknutie
a zadržanie sťažovateľov bolo inšpirované legitímnym cieľom chrániť spoločnosť pred terorizmom.
V tejto súvislosti treba poznamenať, že súčasťou európskej ochrany ľudských práv v prípade článku 5 Dohovoru
sú aj vnútroštátne zákony štátov, v ktorých sa Dohovor uplatňuje. Tieto väčšinou stanovujú kratšie lehoty na predvedenie
pred súd ako Dohovor.28 Rešpektovanie vnútroštátneho práva je v takýchto prípadoch súčasťou záväzku vyplývajúceho
z článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru a prípadné porušenie ustanovených lehôt je porušením Dohovoru.
Pri posudzovaní primeranosti lehoty je dôležité určiť jej začiatok. Lehota „ihneď“ podľa čl. 5 ods. 3 Dohovoru
začína plynúť okamihom faktického pozbavenia osobnej slobody fyzickej osoby. V tejto súvislosti považujem za potrebné
upozorniť na úpravu plynutia lehoty pri aplikácii inštitútu obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine
inou fyzickou osobou podľa § 85 ods. 2 slovenského Trestného poriadku. V tomto prípade zákonom ustanovená lehota
začína plynúť až okamihom odovzdania osoby pristihnutej pri trestnom čine policajtovi. Z toho vyplýva, že doba
obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine inou fyzickou osobou sa nepočíta do zákonnej lehoty
zadržania. Takéto ustanovenie však nie je v súlade s článkom 5 ods. 3 Dohovoru. Európsky súd pre ľudské práva
nerozlišuje, ktorý orgán alebo iný subjekt oprávnený zákonom pozbavil osobu slobody. Z hľadiska Dohovoru je
ľahostajné, ako je nazvaný inštitút pozbavenia osobnej slobody vo vnútroštátnom práve. Pod pojmom zadržanie či
zatknutie v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru (arrestation, arrest) vnútroštátne právo európskych krajín rozumie
tak zadržanie orgánom štátu, ako aj zadržanie súkromnou osobou na to zákonom oprávnenou.29
V súvislosti s aplikáciou článku 5 ods. 3 Dohovoru dávam do pozornosti aj druhú vetu tohto ustanovenia, ktorá
umožňuje prepustiť osobu na slobodu s podmienkou, že sa ustanoví na pojednávanie. Inak povedané umožňuje
prepustenie osoby na základe záruky. Hoci sa ustanovenie ods. 3 druhej vety týka výslovne iba tzv. útekovej väzby,
z rozhodovacej praxe Súdu vyplýva, že zárukou je možné nahradiť aj väzbu realizovanú na základe iných dôvodov a je
porušením článku 5 ods. 3 Dohovoru, ak je možnosť prepustenia na záruku vylúčená zákonom v prípadoch, keď je väzba
založená na nebezpečenstve recidívy alebo ovplyvňovania svedkov alebo pre taxatívne stanovené trestné činy30.
Z formulácie tohto ustanovenia ďalej v zmysle judikatúry Komisie a Súdu vyplýva, že prepustenie na základe záruky je len
možnosťou a nie oprávnením osoby pozbavenej osobnej slobody.31 Zárukou v zmysle predmetného ustanovenia sa
nerozumie len peňažná záruka, ale aj iné formy záruk, napr. vo veci Stögmüller c. Rakúsko išlo o odovzdanie cestovného
pasu.
Na rozdiel od Dohovoru slovenský Trestný poriadok neumožňuje nahradenie väzby bez ohľadu na väzobný
dôvod. Vychádzajúc zo zákonného znenia možno konštatovať, že inštitút nahradenia väzby je možné využiť len
v prípade, že ide o väzbu útekovú alebo preventívnu [§ 71 ods. 1 písm. a) alebo c) Trestného poriadku], nie o väzbu
kolúznu. Tu je však potrebné uviesť, že napriek tejto právnej úprave ústavný súd (pozri nález I. ÚS 100/04, I. ÚS 239/04,
II. ÚS 240/06) a obdobne aj najvyšší súd (pozri R 57/2005) vo vzťahu k dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) TP
pripustili možnosť jej nahradenia, a to s poukazom na čl. 5 ods. 3 druhá veta Dohovoru a čl. 17 ods. 1, 2, 5 ústavy.32
4

ZÁVER
Dohovor vrátane jeho protokolov predstavuje európsky štandard ľudských práv. Zmluvným stranám Dohovor
neukladá spôsob zabezpečenia plnenia záväzkov z neho vyplývajúcich. Väčšina zmluvných štátov včlenila Dohovor do
svojho vnútroštátneho právneho poriadku, priznala mu však rôznu právnu silu. Jednoznačne však môžeme konštatovať,
že má prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi.
Záverom možno konštatovať, že podmienky zákonnosti pozbavenia osobnej v trestnom konaní, ktoré vymedzuje
Dohovor, rešpektuje aj právna úprava obsiahnutá v slovenskom Trestnom poriadku. V niektorých prípadoch je dokonca
výhodnejšia z pohľadu osoby, ktorá môže byť pozbavená osobnej slobody . Ako nedostatok treba určite vnímať nesúlad
zákonnej úpravy určujúcej okamih začatia plynutia lehoty zadržania v prípade obmedzenia osobnej slobody osoby
pristihnutej pri trestnom čine inou fyzickou osobou s príslušným ustanovením Dohovoru a absenciu zákonnej možnosti
nahradenia väzby, ak ide o väzbu kolúznu.

Týka sa to aj Slovenskej republiky, ktorá v zmysle ústavy stanovila 48 – hodinovú lehotu na predvedenie zadržanej osoby pred súd
a v prípade zatknutia obvinenéhoje 24 – hodinovú lehotu.
29 REPÍK, B.: O zaistení osoby pristihnutej pri čine. In: Justičná revue, r. 55, 2003, č. 11, s. 1056 – 1059.
30 Rozhodnutie vo veci S. B. C. v. Spojené kráľovstvo z 19. júna 2001, § 22, 23.
31 Rozhodnutie vo veci Swiatkowski c. Spojené kráľovstvo z 5. júla 1976.
32 Bližšie pozri ČENTÉŠ, J.: Rozhodovanie o väzbe v prípravnom konaní a v konaní pred súdom. In: Trestněprávní revue, r. 17, 2008, č.
9, s. 264 – 265.
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ODOVZDÁVANIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV PROSTREDNÍCTVOM
EURÓPSKEHO ZATÝKACIEHO ROZKAZU
Libor Klimek
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: So zreteľom na rozsah dnešnej kriminality, klasický mechanizmus vydávania osôb na účely trestného konania
sa javí byť zdĺhavý, čo viedlo k jeho nahradeniu postupom odovzdávania prostredníctvom európskeho zatýkacieho
rozkazu. Príspevok sa zaoberá odovzdávaním, ktoré nahradilo vydávanie, a to s akcentom na odovzdávanie štátnych
príslušníkov. Obsahuje základné poznatky týkajúce sa európskeho zatýkacieho rozkazu, hlavné črty inovácií
predstavených Rámcovým rozhodnutím Rady o európskom zatykači a konštitučné ťažkosti spojené so zavádzaním tohto
právneho nástroja. Poukazuje taktiež na dôležitosť vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi EÚ ako nevyhnutného
predpokladu mechanizmu odovzdávania, ako aj na schizofrenický kontext zákona o európskom zatýkacom rozkaze.
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, odovzdávanie, konštitučné problémy, vzájomná dôvera, schizofrenický kontext
zákona o európskom zatýkacom rozkaze.
Abstract: With regard to the scope of today's criminality, a classic mechanism of extradition for the purpose of criminal
proceedings seems to be circuitous, a consequence that led to its replacement by the surrender procedure of the
European arrest warrant. The paper deals with the surrender, which replaced the extradition, with emphasis on the
surrender of Nationals. It contains the basic knowledge concerning the European arrest warrant, the main features of
innovations presented by the Council framework decision on the European arrest warrant and the constitutional difficulties
associated with the introduction of this legal instrument. In addition, it points out at the importance of mutual trust between
EU Member States as necessary prerequisite of the surrender mechanism, as well as the schizophrenic context of the Act
on the European arrest warrant.
Key words: European arrest warrant, surrender, constitutional problems, mutual trust, schizophrenic context of Act on the
European arrest warrant.
1

ÚVOD
Spolu so slobodou voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“) boli spozorované jej nežiadúce
vedľajšie účinky, medzi ktoré patrí voľný pohyb trestnej činnosti a jej aktérov. Prirodzene, tieto okolnosti viedli k nárastu
cezhraničnej trestnej činnosti.1 Klasický mechanizmus vydávania osôb na účely trestného stíhania sa vzhľadom na tento
nový rozmer trestnej činnosti javí ako zdĺhavý a ťažkopádny, čo viedlo k jeho nahradeniu mechanizmom odovzdávania
osôb prostredníctvom európskeho zatýkacieho rozkazu (ďalej len „EZR“).
EZR je náročnou a mimoriadne širokou oblasťou. Náročnosť spočíva v tom, že tento inštitút si vyžaduje
porozumenie prinajmenšom aspoň troch právnych odvetví – práva trestného, práva európskeho a v neposlednom rade
práva medzinárodného, a to vo vzájomných súvislostiach. Obšírnosť matérie spočíva v tom, že EZR zahŕňa otázky jeho
genézy, následnej implementácie do právnych poriadkov členských štátov EÚ, taktiež zahŕňa množstvo procedurálnych
aspektov a v neposlednom rade možno hovoriť aj o vplyve rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ (ďalej len „Súdny
dvor“) na EZR.
Tento príspevok sa zameriava výlučne na problematiku odovzdávania, ktoré nahradilo vydávanie, a to
s akcentom na štátnych príslušníkov. Na jednej strane odovzdávanie je síce malým zrnkom z matérie EZR, no na druhej
strane sa nachádza na vrchole pozornosti. Kým pri vydávaní osôb v extradičnom konaní štátne občianstvo vyžiadanej
osoby predstavovalo zásadnú prekážku, pri odovzdávaní v konaní o EZR táto okolnosť už prekážkou nie je.
2

EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ: VŠEOBECNÝ KONTEXT
Cieľ vytýčený EÚ – stať sa priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti2 – viedol v rámci členských štátov
EÚ k zrušeniu klasického mechanizmu vydávania osôb založenom na extradičnom konaní a k jeho nahradeniu
mechanizmom odovzdávania osôb, ktorý bol zavedený implementáciou ustanovení Rámcového rozhodnutia o
európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi3 (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) do
právnych poriadkov členských štátov EÚ. Prostredníctvom tohto právneho aktu bol predstavený európsky zatýkací
SPENCER, J. R.: The European arrest warrant. In: The Cambridge yearbook of legal studies, Vol. 6, 2003-2004, s. 202.
Na tomto mieste autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že sa dištancuje od termínu „spravodlivosť“ v ustálenom spojení „priestor
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“ predstavenom v primárnom práve EÚ, nakoľko je názoru, že spravodlivosť je filozofická kategória,
nie právnym termínom.
3 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV zo dňa 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi
členskými štátmi. Úradný vestník ES, L 190/1, 18. 7. 2002.
1
2
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rozkaz, resp. európsky zatykač.4 Je vhodné poukázať na skutočnosť, že prvýkrát sa s EZR nestretávame v súvislosti
rámcovým rozhodnutím, ale v neúspešnom projekte Corpus Juris5, pripravenom v snahe zlepšiť ochranu finančných
záujmov Európskych spoločenstiev, kedy bol predstavený spolu s európskym verejným prokurátorom6, no tento projekt
ako celok nenadobudol právne účinky.
Na základe čl. 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia sa EZR rozumie justičné rozhodnutie vydané členským štátom s
cieľom zatknúť a odovzdať požadovanú osobu inému členskému štátu na účely vedenia trestného stíhania alebo
výkonu trestu alebo ochranného opatrenia. EZR predstavuje prvé konkrétne opatrenie v oblasti trestného práva, ktorým sa
vykonáva zásada vzájomného uznávania justičných rozhodnutí. V právnej doktríne sa stretávame s názormi, že EZR
prijatý rámcovým rozhodnutím predstavuje základný vývoj v oblasti boja proti cezhraničnej trestnej činnosti v rámci celej
EÚ.7
Ustanovenia rámcového rozhodnutia boli do právneho poriadku Slovenskej republiky implementované dvakrát.
Najprv zákonom o európskom zatýkacom rozkaze8 v roku 2004 a neskôr „druhým“ zákonom o európskom zatýkacom
rozkaze9 v roku 2010, ktorý v súčasnosti predstavuje právny základ EZR v Slovenskej republike – t.j. justičné orgány
aplikujúce EZR sa riadia vnútroštátnymi normami tohto zákona, nie normami rámcového rozhodnutia, nakoľko právna
povaha rámcových rozhodnutí vyžaduje implementáciu ich ustanovení do právnych poriadkov členských štátov EÚ
k tomu, aby vyvolávali právne účinky.
3
ZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY V TAMPERE: DEFINITÍVNE ROZHODNUTIE NAHRADIŤ
MECHANIZMUES EXTRADÍCIE
Myšlienka vylepšenia mechanizmu vydávania osôb bola predstavená počas existencie bývalého III. piliera EÚ,
pomenovanom Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach.10 III. pilier EÚ síce nevytvoril nové nadnárodné právo,
ale jeho existencia objasnila, že justičná spolupráca v trestných veciach je záležitosťou spoločného záujmu všetkých
členských štátov EÚ.11 Na zasadnutí Európskej rady v Tampere (Fínsko) v dňoch 15. a 16. októbra 1999 bol stanovený
prvý viacročný politický rámec v III. pilieri EÚ, zameraný na päťročné obdobie. Európska rada poslala na tomto zasadnutí
silný politický odkaz a potvrdila význam priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, čo sa odrazilo aj v záveroch
zasadnutia. Odsúhlasila politické smery a priority. V zmysle bodu č. 35 záverov tohto zasadnutia formálny postup
vydávania by mal byť zrušený medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o osoby, ktoré unikajú pred spravodlivosťou po tom, čo
boli s konečnou platnosťou odsúdené, a mal by byť nahradený jednoduchým prenosom týchto osôb.12
4
ODOVZDÁVANIE (AJ ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV) AKO HLAVNÁ ČRTA INOVÁCIÍ PREDSTAVENÝCH
RÁMCOVÝM ROZHODNUTÍM O EURÓPSKOM ZATYKAČI
Celkový objem žiadostí o osoby medzi členskými štátmi sa výrazne zvýšil. EZR teda nielenže takmer nahradil
postup vydávania v rámci EÚ, ale jeho používanie je v súčasnosti vďaka jeho prednostiam oveľa viac rozšírené.13
V právnej doktríne sa stretávame s jeho pozitívnym bilancovaním.14 Otázne je, aké črty EZR upriamili na neho pozornosť

4 Pojem EZR je synonymom k pojmu „európsky zatykač“. Rámcové rozhodnutie v znení anglického jazyka používa pomenovanie
„European arrest warrant“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „európsky zatykač“ (european – európsky/a/e; arrest warrant –
zatykač). Právny poriadok Slovenskej republiky zaviedol termín EZR, nakoľko transpozičný zákon, ktorým sa implementovali ustanovenia
rámcového rozhodnutia, zavádza do nášho právneho poriadku tento pojem, nie pojem európsky zatykač. V konečnom dôsledku sa jedná
len o jazykovo-kozmetickú odchýlku.
5 Corpus Juris vo verzii z roku 2000 pozri Van den WYNGAERT, CH. (ed.): International Criminal Law : A Collection of International and
European Instruments. Third Revised Edition. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 339-352.
6 K európskemu verejnému prokurátorovi pozri ŠRAMEL, B.: Európsky verejný prokurátor – nevyhnutný ochranca Európy? In: Justičná
revue, roč. 63, č. 1, s. 95-108, 2011.
7 APAP, J. et CARRERA, S.: European Arrest Warrant : A Good Testing Ground for Mutual Recognition in the Enlarged EU? Brussels :
Centre for European Policy Studies, 2004, s. 16.
8 Zákon NR SR zo dňa 24. júna 2004 č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9 Zákon NR SR zo dňa 9. marca 2010 č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
10 Tretí pilier EÚ, pôvodne pomenovaný Spravodlivosť a vnútorné veci, predstavený v roku 1993, viedol k rozvoju hlbšej spolupráce v
trestných veciach. Prvá revízia Zmluvy o Európskej únii vykonaná Amsterdamskou zmluvou, účinnou od roku 1999, priniesla novú
dimenziu spolupráce v rámci III. piliera, v súvislosti s čím samotný názov Spravodlivosť a vnútorné veci bol zmenený na Policajná a
justičná spolupráca v trestných veciach. Trojpilierová štruktúra EÚ bola prekonaná po šestnástich rokoch v roku 2009 zmenami
vykonanými Lisabonskou zmluvou.
11 HUSABØ, E. J. et STRANDBAKKEN, A.: Harmonization of Criminal Law in Europe. Antwerpen – Oxford : Intersentia, 2005, s. 6.
12 Presidency Conclusions, Tampere European Council 15-16 October 1999, European Council. In: VERMEULEN, G.: Essential texts on
International and European Criminal Law. 4th edition. Anterpen : Maklu Publishers, 2005, s. 327-341.
13 Správa Komisie o implementácii Rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb
medzi členskými štátmi od roku 2005. COM(2007) 407.
14 Pozri KLIMEK, L.: Hodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 2/2009, s.
64-70.
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a aké faktory implikovali jeho novátorský charakter. Mechanizmus tohto právneho nástroja možno charakterizovať
nasledovne:15
−
účelom EZR je zatknúť a následne odovzdať požadovanú osobu z jedného členského štátu EÚ do iného
členského štátu,
−
ide o horizontálny systém, ktorý nahradil systém vydávania osôb v rámci EÚ,
−
proces vykonania EZR je procesom justičným, kde je vynechaná administratívna fáza charakteristická pre
extradičný proces,
−
pri vykonaní EZR sa berie do úvahy občianstvo EÚ – odmietnutie výkonu EZR nie je prípustné
s odôvodnením na štátne občianstvo požadovanej osoby,
−
prípady odmietnutia výkonu EZR sú vopred limitované,
−
EZR je štandardizovaný na úrovni EÚ.
Tu možno pozorovať hlavnú zmenu mechanizmu založenom na EZR oproti mechanizme založenom na extradícii,
ktorá spočíva v tom, že požadovaná osoba nie je vydaná „cez hranice“ členských štátov, ale dochádza k jej
odovzdaniu v rámci jednotného justičného priestoru EÚ, a to justičnému orgánu členského štátu, ktorý si požadovanú
osobu prostredníctvom EZR vyžiadal. Ako poukázal Otto Lagodny, rámcové rozhodnutie sa vyhýba pojmu „vydávanie“
(angl. extradition) a namiesto neho používa pojem „odovzdávanie“ (angl. surrender). Okrem toho dodáva, že požiadavka
uvedená v preambule rámcového rozhodnutia, aby bol zrušený formálny postup vydávania osôb medzi členskými štátmi
naznačuje, že hlavná a najrelevantnejšia zmena je procesnej povahy, nie vo veci samej.16 Koniec koncov, pri
odovzdávaní nedochádza k styku prostredníctvom centrálnych štátnych orgánov, ale priamo prostredníctvom justičných
orgánov – spravidla súdov. Sudca sa stal ústredným hráčom pri aplikácii EZR.17 Tento spôsob je podstatne rýchlejší
a procesne jednoduchší v porovnaní s klasickým extradičným procesom, keďže zrušenie formálneho postupu sa prejavuje
v prípade, ak je známe miesto pobytu vyžiadanej osoby, justičný orgán vydávajúci EZR sa môže obrátiť priamo na justičný
orgán vykonávajúci EZR.18
Prirodzene, aj v konaní o EZR možno pozorovať výnimku vo vzťahu k štátnym príslušníkom. Justičné orgány
členských štátov sú síce povinné vykonať každý EZR, teda požadovanú osobu zatknúť a odovzdať, no aj napriek tomu
rámcové rozhodnutie predstavilo obligatórne a fakultatívne dôvody pre nevykonanie EZR.19 Naša pozornosť je v tomto
výklade upriamená výlučne na jeden z fakultatívnych dôvodov. Justičný orgán vykonávajúci EZR ho môže odmietnuť
vykonať, ak bol vydaný pre účely výkonu trestu alebo ochranného opatrenia, ak sa požadovaná osoba zdržiava alebo je
štátnym občanom alebo má trvalý pobyt v členskom štáte vykonávajúcom EZR a štát tohto orgánu sa zaviaže, že vykoná
rozsudok alebo ochranné opatrenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi (čl. 4 ods. 6
rámcového rozhodnutia). Ako poukázali Vincent Glerum a Klaas Rozemond – v prípade, ak dôjde k takémuto odmietnutiu
výkonu EZR, toto ustanovenie určuje podmienku pre členský štát vykonávajúci EZR, že musí vykonať sám rozsudok,
ktorým bol uložený trest alebo ochranné opatrenie.20 Citované ustanovenie bolo dokonca predmetom výkladu Súdneho
dvora, kedy interpretácia pojmov „zdržiava sa“ a „má trvalý pobyt“ v ňom obsiahnutých spôsobovala aplikačné nejasnosti.
Na základe výroku Súdneho dvora vo veci Szymon Kozłowski21, tieto pojmy majú byť vykladané v takom zmysle, na
základe ktorého požadovaná osoba má trvalý pobyt v členskom štáte vykonávajúcom EZR, ak si založila svoj skutočný
pobyt v tomto členskom štáte. Požadovaná osoba zdržiava sa v tomto štáte, ak v nadväznosti na dlhodobý pobyt v určitej
dĺžke v tomto členskom štáte nadobudla väzby s týmto štátom na podobnej úrovni ako v prípade pobytu. Súdny dvor
upresňuje výklad pojmu „zdržiava sa“ v tom zmysle, že na účely určenia, či existujú medzi požadovanou osobou a
vykonávajúcim členským štátom väzby umožňujúce konštatovať, že na túto osobu sa vzťahuje termín „zdržiava sa“, je
úlohou justičného orgánu vykonávajúceho EZR vykonať celkové posúdenie viacerých objektívnych okolností
charakterizujúcich situáciu tejto osoby, medzi ktorými sú najmä dĺžka, povaha a podmienky pobytu požadovanej osoby,
ako aj rodinné a hospodárske vzťahy, ktoré udržuje táto osoba s členským štátom, kde EZR má byť vykonaný.

15 Proposal for a Council framework decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between the Member States.
COM(2001)522.
16 LAGODNY, O.: ‘Extradition’ without a granting procedure: The concept of ‘surrender’. In: BLEKXTOON, R. et Van BALLEGOOIJ, W.
(eds.): Handbook on the European Arrest Warrant. The Hague : T. M. C. Asser Press, 2005, s. 39-40.
17 GAY, C.: The European Arrest Warrant and its application by the Member States. In: European Issues, No. 16, 2006.
18 VLHA, M.: Európsky zatýkací rozkaz. In: Akademické akcenty. Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou
konaného dňa 9. septembra 2010. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 239.
19 V čl. 3 rámcového rozhodnutia, pomenovanom Dôvody pre povinné nevykonanie európskeho zatykača, sú obsiahnuté obligatórne
dôvody a v čl. 4, pomenovanom Dôvody pre nepovinné nevykonanie európskeho zatykača, sú obsiahnuté fakultatívne dôvody
nevykonania EZR.
20 GLERUM, V. et ROZEMOND, K.: Surrender of Nationals. In: KEIJYER, N. et Van SLIEDREGT, E. (eds.): The European Arrest Warrant
in Practice. Hague : T. M. C. Asser Press, 2009, s. 71.
21 Rozsudok Súdneho dvora ES zo dňa 17. júla 2008 vo veci C-66/08 – Szymon Kozłowski. Pozri taktiež Stanovisko Generálneho
advokáta Yves Bot vo veci C-66/08 – Szymon Kozłowski.
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4.1

Konštitučné ťažkosti spojené so zavádzaním mechanizmu odovzdávania
Ak má byť zavedený do aplikačnej praxe nástroj, ktorý nahrádza existujúcu a účinnú právnu úpravu, je
nevyhnutné upraviť ich vzájomný vzťah. Rámcové rozhodnutie myslí aj na úpravu vzťahu jeho ustanovení s
ustanoveniami dohovorov uplatniteľných v oblasti vydávania osôb medzi členskými štátmi EÚ. S účinnosťou od 1. januára
2004 nahradilo príslušné ustanovenia extradičných dohovorov.22 Ak sme sa vyjadrili, že rámcové rozhodnutie extradičné
dohovory nahrádza, tak preto, lebo ich nederoguje, ale dohovory sa stali obsolétnymi. K derogácii by dôjsť ani
nemohlo, nakoľko prameň EÚ založený na justičnej spolupráci v trestných veciach (v tomto kontexte rámcové
rozhodnutie), ako ani jeho vnútroštátna úprava (v tomto kontexte zákon o EZR) nemôžu derogovať zmluvné právo na
medzinárodnej úrovni, no v dôsledku ich aplikácie je možné, aby „pôvodné“ zmluvné právo bolo obsoletné.23
Nie všetky členské štáty EÚ sa vysporiadali so zavedením odovzdávania osôb do svojho právneho poriadku
ľahko. Niekedy to vyústilo do zložitých procesov. Vnútroštátne implementačné ustanovenia rámcového rozhodnutia v
niektorých členských štátoch boli úplne alebo sčasti hodnotené ako protiústavné. EZR si vyžiadal v jednom prípade
dokonca aj zmenu ústavy.
V prípade Poľska bolo hodnotené ako protiústavné zákonné ustanovenie, ktorým sa povoľuje odovzdávanie
štátnych príslušníkov. Toto ustanovenie sa však naďalej uplatňovalo do termínu, ktorý stanovil poľský Ústavný súd vo
svojom rozhodnutí24, aby vláde poskytol čas na zosúladenie Ústavy so záväzkami plynúcimi z EÚ. Aj napriek tomu, počas
tohto obdobia Poľsko naďalej odovzdávalo svojich štátnych príslušníkov. Poľský Trestný zákonník bol zmenený a
doplnený po revízii Ústavy. Nové ustanovenie Ústavy sa priamo premietlo do poľského právneho poriadku v súlade s
rozhodnutím vyneseným Ústavným súdom.
V prípade Nemecka Ústavný súd vo svojom rozhodnutí25 považoval za nutné zrušiť celý zákon prijatý na účely
vykonávania EZR26, pretože podľa jeho názoru niektoré ustanovenia boli v rozpore so Základným zákonom (nemecká
ústava). Preto v rokoch 2005 a 2006, kým v Nemecku vstúpil do platnosti nový transpozičný zákon27, Nemecko prestalo
odovzdávať alebo dokonca aj vydávať svojich štátnych príslušníkov. S odovzdávaním požadovaných osôb súhlasilo iba v
rámci režimu vydávania. Na druhej strane, Nemecko naďalej vydávalo európske zatykače určené ostatným členským
štátom. Táto situácia otvorila obdobie právnej neistoty, nakoľko Španielsko a Maďarsko, odvolávajúc sa na zásadu
reciprocity, odmietli uznať európske zatykače naďalej vydávané Nemeckom. Tieto štáty sa totiž nazdávali, že Nemecko,
ktoré už neuplatňovalo zásadu vzájomnej dôvery, nesmie žiadať, aby ostatné členské štáty súhlasili s jeho žiadosťami o
odovzdanie osôb, ktoré nie sú jeho štátnymi príslušníkmi. Túto situáciu nakoniec ukončilo nadobudnutie platnosti nového
nemeckého transpozičného zákona.
Problémom sa nevyhol ani Cyprus. Najvyšší súd potvrdil svojim rozhodnutím28, že odovzdanie Cyperčanov
bolo neústavné, čím vládu donútil, obdobne ako v Poľsku, aby vykonala revíziu Ústavy. Nové znenie Ústavy však zaviedlo
časové obmedzenie v súvislosti s možnosťou odovzdania svojich štátnych príslušníkov, pretože to je možné iba v prípade
trestných činov spáchaných po 1. máji 2004, dátume vstupu Cypru do EÚ.
4.2

Vzájomná dôvera medzi členskými štátmi ako predpoklad odovzdávania osôb
Tradičné vzťahy spolupráce, ktoré existovali medzi členskými štátmi, nahradil systém voľného pohybu
justičných rozhodnutí v trestných veciach, ktorý je v pozícii zdvojenej nádoby so zásadou ich vzájomného uznávania. Aj
keď síce zásada vzájomného uznávania justičných rozhodnutí je pri aplikácii EZR prioritná, no nemenej cennou zásadou
je vzájomná dôvera medzi členskými štátmi EÚ. Zmyslom tejto zásady je upevnenie a prehlbovanie vzájomnej dôvery
medzi členskými štátmi. Tie nemôžu odmietnuť odovzdať do iného členského štátu svojich vlastných občanov, ktorí sa
dopustili závažného trestného činu, alebo ktorí sú podozriví zo spáchania tohto trestného činu v inej krajine EÚ len z
dôvodu, že sú jeho štátnymi príslušníkmi.29 EÚ zdôraznila váhu vzájomnej dôvery v Haagskom programe30, v zmysle

Európsky dohovor o vydávaní a dodatkové protokoly; Európsky dohovor o potláčaní terorizmu; Dohoda medzi 12 členskými štátmi ES o
zjednodušení a modernizácii spôsobov postúpenia žiadostí o vydanie; Dohovor o zjednodušenom postupe vydávania osôb medzi
členskými štátmi EÚ; Dohovor týkajúci sa vydávania osôb medzi členskými štátmi EÚ; Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská
dohoda.
23 Problematickou otázkou, ktorou v súvislosti s implmentáciou ustanovení rámcového rozhodnutia a zavádzaním EZR do aplikačnej
praxe sa zaoberal Súdny dvor bolo, či rámcové rozhodnutie ako legislatívny nástroj je správnym – presnejšie povedané „zlučiteľným“
nástrojom so Zmluvou o Európskej únii, a to na účely zavedenia EZR. Bližšie pozri: Rozhodnutie Súdneho dvora ES C-303/05 zo dňa 3.
mája 2007 – Advocaten voor de Wereld.
24 Rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky P 1/05 zo dňa 27. apríla 2005,
25 Rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka zo dňa 18. júla 2005, BvR 2236/04.
26 Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz) vom 21. Juli 2004 – Bundesgesetzblatt I Seite 1748.
27 Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz) vom 20. Juli 2006 – Bundesgesetzblatt I Seite 1705.
28 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Cypru zo dňa 7. novembra 2005, Ap. 294/2005.
29 European arrest warrant replaces extradition between EU Member States [online]. European’s union Area of freedom, security and
justice [2008-12-23]. Dostupné:
<http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm>
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ktorého justičná spolupráca v trestných a občianskych veciach by sa mohla viac upevňovať posilňovaním vzájomnej
dôvery a pokračovaním v rozvíjaní európskej justičnej kultúry založenej na rôznosti právnych systémov členských štátov
a jednote prostredníctvom európskeho práva. V rozšírenej EÚ by sa mala vzájomná dôvera zakladať na istote, že všetci
občania Európy majú prístup k systému súdnictva, ktorý spĺňa vysoké štandardy kvality.31
Rámcové rozhodnutie neobsahuje požiadavku vzájomnej dôvery v jeho normatívnom texte, ale len v jeho
preambule, ktorá poukazuje na nasledovné – mechanizmus EZR je založený na vysokej miere dôvery medzi
členskými štátmi. Táto požiadavka má síce preskriptívny charakter, no na druhej strane ako polemická sa vynára
skutočnosť, že preambuly právnych aktov nedisponujú záväznou právnou silou, v dôsledku čoho sa núka otázka, či
vzájomná dôvera je alebo nie je záväzná, keďže iná situácia by nastala, ak by tvorcovia rámcového rozhodnutia do jeho
normatívneho textu uviedli normu s takýmto duchom, nie len do jeho preambuly. Ak sa chceme posunúť o krok ďalej,
môžeme nahliadnuť do rozhodovacej činnosti Súdneho dvora, či sa už touto problematikou zaoberal. Aj keď síce to
nebolo v súvislosti s EZR, no v súvislosti so zásadou ne bis in idem konštatoval, že existuje vzájomná dôvera medzi
členskými štátmi v ich jednotlivé systémy trestného súdnictva, a že každý z nich akceptuje uplatnenie platného trestného
práva v iných členských štátoch, a to aj napriek tomu, ak by uplatnením vlastného vnútroštátneho práva dospel k inému
riešeniu.32 Tu znova možno polemizovať o váhe tejto argumentácie, nakoľko sa nenachádza vo výrokovej časti
rozhodnutia, ale len v jeho odôvodnení. Podstatné však je, že Súdny dvor na vzájomnú dôveru v rámci EÚ už poukázal.
Unikátnym spôsobom sa ku vzájomnej dôvere postavil Ústavný súd Českej republiky. Svojím nálezom33 odmietol
zrušiť český transpozičný zákon o európskom zatykači34 poukazujúc na skutočnosť, že členské štáty EÚ majú povinnosť
vzájomnej dôvery v ich justičné systémy, a to aj v trestnoprávnych veciach, a že českí občania, ktorí prijali občianstvo EÚ,
musia prevziať aj povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, rovnako ako prijímajú práva spojené so štatútom občana EÚ. Z jeho
nálezu si dovoľujeme uviesť, v podaní pôvodného znenia v českom jazyku, nasledovné:
71. Jsou-li čeští občané poživateli výhod spojených se statutem občanství EU, je v tomto kontextu přirozené, že s těmito
výhodami je nutno akceptovat též jistou míru odpovědnosti. Vyšetřování a potírání trestné činnosti, k níž dochází v
evropském prostoru, není možno úspěšně realizovat v rámci jednotlivého členského státu, ale vyžaduje širokou
mezinárodní spolupráci. Výsledkem této spolupráce je nahrazení dřívějších procedur vydávání osob podezřelých z
trestných činů novými efektivnějšími mechanismy, reflektujícími reálie 21. století. Současný standard ochrany
základních práv uvnitř Evropské unie nezavdává podle Ústavního soudu žádné příčiny se domnívat, že tento
standard ochrany základních práv, skrze uplatňování principů z nich plynoucích, má nižší kvalitu než ochrana
poskytovaná v České republice.
4.3

Extenzia európskeho zatýkacieho rozkazu mimo EÚ: dôkaz progresívnosti odovzdávania
O progresívnosti EZR ako nástroja justičnej spolupráce v trestných veciach svedčí, inter alia, participácia
Nórska a Islandu na mechanizme odovzdávania osôb. Všetky členské štáty EÚ, Nórske kráľovstvo a Islandská republika
sú stranami dohovorov v oblasti vydávania osôb. Nordické štáty majú jednotné právne predpisy týkajúce sa vydávania
osôb so spoločnou koncepciou extradície. So želaním zlepšiť justičnú spoluprácu v trestných veciach medzi členskými
štátmi EÚ s Nórskom a Islandom a následne na základe Rozhodnutia Rady35, bola podpísaná Dohoda medzi Európskou
úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o postupoch odovzdávania medzi členskými štátmi
Európskej únie a Islandom a Nórskom.36 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami tejto dohody zaväzujú
zabezpečiť, aby medzi členskými štátmi EÚ, Nórskom a Islandom bol mechanizmus extradície nahradený mechanizmom
odovzdávania.
5
SCHIZOFRENICKÝ KONTEXT ZÁKONA O EURÓPSKOM ZATÝKACOM ROZKAZE: VYDÁVANIE VERZUS
ODOVZDÁVANIE
Ako sme poukázali vyššie, v zmysle legálnej definície podanej v rámcovom rozhodnutí, sa EZR rozumie justičné
rozhodnutie vydané členským štátom s cieľom zatknúť a odovzdať požadovanú osobu inému členskému štátu na účely

30 Haagsky program: Posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii. Úradný vestník EÚ, C 53/1, 3. 3. 2005. Pozri
taktiež Akčný plán Rady a Komisie, ktorým sa vykonáva Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v
Európskej únii. Úradný vestník EÚ, C 198/1, 12. 8. 2005.
31 Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že danú myšlienku si netreba vykladať v tom zmysle, že Haagsky program popisuje skutočný
stav, ale predstavuje to, čo by v očiach EÚ malo byť – t.j. žiadúci stav.
32 Rozsudok Súdneho dvora ES zo dňa 11. februára 2003 v spojených veciach C-187/01 – Hüseyin Gözütok a C-385/01 – Klaus Brügge,
bod 33.
33 Nález Ústavního soudu České repupliky ze dne 3. května 2006 – Pl. ÚS 66/04 (434/2006 Sb.)
34 Zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
35 Rozhodnutie Rady 2006/697/ES zo dňa 27. júna 2006 o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym
kráľovstvom o postupoch odovzdávania medzi členskými štátmi Európskej únie a Islandom a Nórskom. Úradný vestník EÚ, L 292/1, 21.
10. 2006.
36 Úradný vestník EÚ, L 292/13, 21. 10. 2006. V súvislosti s názvom tejto dohody sa možno stretnúť aj s termínom „… o postupoch
vydávania …“ alebo „… o vydávacom konaní …“, no sme názoru, že správny v kontexte EZR je termín „odovzdávanie“.
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vedenia trestného stíhania alebo výkonu trestu alebo ochranného opatrenia. Na základe povinnosti členských štátov
implementovať ustanovenia rámcových rozhodnutí do svojich právnych poriadkov možno konštatovať, že táto legálna
definícia, prirodzene, nemusela byť implentovaná doslovne, ale mal sa v jej vnútroštátnom prevedení odraziť nový
mechanizmus odovzdávania, no v Slovenskej republike nie je tomu tak.
V dôvodovej správe k návrhu dnes účinného zákona o EZR sa uvádza, že návrh tohto zákona terminologicky
vychádza zo zákona o EZR z roku 2004 (pôvodná právna úprava EZR v Slovenskej republike) a vo viacerých
ustanoveniach spresňuje vymedzenie jeho základných inštitútov a postupov.37 Pri pozornom nazretí do súčasného zákona
o EZR je očividné, že text zákona nie je tak progresívny, ako to podáva dôvodová správa. Zákon nesprávne narába
s kľúčovým pojmom „odovzdávanie“ a na viacerých miestach ho zamieňa s pojmom „vydávanie“. Zákon je v tejto otázke
schizofrenický, a aj keď síce má na mysli odovzdávanie, pojmovo nás o tom nepresvedčí. Legálna definícia EZR v zákone
o EZR je podaná v § 3 písm. d). Na základe tohto ustanovenia EZR sa rozumie rozhodnutie vydané justičným orgánom
členského štátu na to, aby bola vyžiadaná osoba zadržaná a vydaná tomuto štátu z iného členského štátu na účely
trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody. Takto poňatý EZR sa nezdá byť nástrojom, ktorý by bol založený
na odovzdávaní, ale ako nástroj vydávania pre prípad, že ide o vydávanie osôb výlučne medzi členskými štátmi EÚ. To
podčiarkuje aj predmet zákona o EZR umiestený § 1 ods. 1, v zmysle ktorého zákon o EZR upravuje postup slovenských
orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi EÚ na základe EZR (a s tým súvisiace konanie).
Obdobné nedorozumenie možno nájsť aj v slovenskom prevedení rámcového rozhodnutia, ktoré predstavilo EZR
ako súdne rozhodnutie vydané členským štátom s cieľom zatknúť a vydať požadovanú osobu inému členskému štátu na
účely vedenia trestného stíhania alebo výkonu trestu alebo ochranného opatrenia.
Vhodné by bolo v zákone o EZR upustiť od pojmu „vydávanie“ tam, kde sa ním mieni „odovzdávanie“ a tým
odstrániť nezrovnalosti v jeho terminológii, ktoré implikujú možný názor, že EZR je špeciálnym nástrojom vydávania
v rámci EÚ, ktorý nie je pravdivý. Pre porovnanie, pôvodný zákon upravujúci EZR z roku 2004 taktiež narábal v legálnej
definícii s týmto pojmom nesprávne. To sa mohlo upraviť už pri prijímaní nového zákona o EZR
6

ZÁVER
Implementáciou ustanovení Rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb
medzi členskými štátmi do právnych poriadkov členských štátov EÚ došlo k zrušeniu klasického mechanizmu vydávania
osôb založenom na extradičnom konaní v rámci členských štátov EÚ a k jeho nahradeniu mechanizmom odovzdávania
osôb. Prostredníctvom tohto právneho aktu bol predstavený európsky zatýkací rozkaz, ktorý nenaráža na problémy
spojené s vydávaním vlastných štátnych príslušníkov, ako tomu je v extradičnom konaní. Ustanovenia rámcového
rozhodnutia boli do právneho poriadku Slovenskej republiky implementované zákonom o európskom zatýkacom rozkaze.
Hlavnú zmenu pri mechanizme založenom na EZR oproti mechanizme založenom na extradícii možno pozorovať
v tom, že požadovaná osoba nie je vydaná „cez hranice“ členských štátov, ale dochádza k jej odovzdaniu v rámci
jednotného justičného priestoru EÚ, t.j. hlavná a najrelevantnejšia zmena je procesnej povahy, nie vo veci samej. Zmena
sa týka aj štátnych príslušníkov, ktorých odovzdávanie nenaráža na neochotu štátov.
Nie všetky členské štáty sa vysporiadali so zavedením tohto mechanizmu ľahko. V niektorých prípadoch
zavádzanie odovzdávania vyústilo do zložitých procesov. Vnútroštátne implementačné ustanovenia Rámcového
rozhodnutia o európskom zatykači v niektorých členských štátoch boli úplne alebo sčasti hodnotené ako protiústavné.
Nevyhnutným predpokladom odovzdávania je vzájomná dôvera medzi členskými štátmi EÚ. Tie už nemôžu odmietnuť
odovzdať do iného členského štátu svojich vlastných občanov, ktorí sa dopustili závažného trestného činu, alebo ktorí sú
podozriví zo spáchania tohto trestného činu v inej krajine EÚ len z dôvodu, že sú jeho štátnymi príslušníkmi.
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ZÁKLADNÉ ZÁSADY EXTRADÍCIE
Martin Vlha
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá základnými zásadami extradície ako vedúcimi právnymi ideami so značným vplyvom na
výkon extradície ako jednej z najdôležtejších foriem medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach. Príspevok je
logicky štrukturovaný tak, aby jednotlivé jeho časti na seba nadväzovali a dopĺňali sa. Dôraz je kladený predovšetkým na
právnu úpravu medzinárodnými zmluvami a výklad je doplnený právnou úpravou v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: extradícia,zásada neprípustnosti vydávania pre stanovený okruh trestných činov, zásada vzájomnosti
(reciprocity), zásada nevydávania vlastných štátnych príslušníkov, zásada obojstrannej trestnosti, zásada špeciality
Abstract: This paper deals with the fundamental principles of extradition as law leading ideas with considerable impact on
the extradition as one of the most important forms of international judicial cooperation in criminal matters. Paper is logically
structured so that each part interlocks andcomplements with others. Accent is placed primarily on legislation and
interpretation by international treaties and it is complementedwith legislation in the Slovak Republic.
Key words: extradition, the principle of inadmissibility of the issue for set range of offenses, the principle of reciprocity, the
principle of not extraditing own nationals, the principle of dual criminality, the principle of specificity
1

ÚVOD
Extradícia je najstaršia a najklasickejšia forma medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach resp.
medzinárodnej justičnej pomoci v širšom zmysle a jej podstatou je presun osoby z jednej jurisdikcie do inej za účelom jeho
trestného stíhania alebo výkonu trestu, ktorý jej bol uložený. Tento "proces" je prípustný len na základe dvojstranných
alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv1 a v prípade, ak takáto zmluva neexistuje, tak sa riadi vnútroštátnymi
predpismi. Bez ohľadu na to, či ide o medzinárodnú zmluvu alebo o vnútroštátnu právnu úpravu, rozlišujeme materiálne
a formálne prvky extradície - materiálne a formálne extradičné právo. Materiálne extradičné právo je definované ako súhrn
podmienok, za ktorých vzniká podľa medzinárodného práva povinnosť resp. možnosť vydať páchateľa dožadujúcemu sa
štátu za účelom trestného stíhania alebo za účelom výkonu trestu a je naplnením obojstranného prejavu vôle dvoch strán,
t.j. štátu dožadujúceho a štátu dožiadaného. Formálne extradičné právo je súhrn procesných opatrení, ktoré slúžia
k vyvolaniu konania o vydanie a vlastnému uskutočneniu vydania.2
V tomto príspevku sa budem základným zásadám extradície ako základným pilierom extradície.
2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ZÁSADÁCH
V právnej teórii panujú rozpory medzi pojmami zásada a princíp. Existujú autori, ktorý ich považujú za synonymá,
iní ich zase rozlišujú. V tomto článku sa však nechcem a ani nebudem zaoberať teoretickými rozdielmi medzi týmito
pojmami, ale konkrétnymi zásadami a ich výkladom.
Základné vymedzenie toho, čo to zásady vlastne sú, je však potrebné.
Všeobecne zaužívanou definíciou je, že zásady sú vedúce právne idey resp. koncepčné základy jednotlivých
právnych odvetví, základné piliere na ktorých je právny poriadok postavený. Aj napriek tomu, že sú veľmi abstraktné a
neobsahujú konkrétne pravidlo správania sa, teória práva ich často krát radí medzi pramene práva. Bez ohľadu na to či sú
expresis verbis uvedené v zákone alebo sú nepísané sú záväzné, všeobecne známe, nezrušiteľné a dodržované.
Základné zásady majú niekoľko funkcií. Sú nimi napríklad interpretačná, ktorá slúži na doplňovanie výkladu
právnych noriem, aplikačná, ktorá tvorí základ aplikácie zákonov do praxe, poznávacia, ktorá slúži na pochopenie
významu jednotlivých právnych noriem alebo normotvorná, ktorá slúži ako východisko a zároveň limity tvorby legislatívy
3

ZÁKLADNÉ ZÁSADY EXTRADÍCIE
Extradícia ako forma medzinárodnej justičnej spolupráce má svoje zásady, ktorými sa riadi. Tieto zásady sú z
pravidla obsiahnuté v medzinárodných zmluvách o vydávaní a patria medzi ne najmä tieto:
a) Zásada neprípustnosti vydávania pre stanovený okruh trestných činov
b) Zásada vzájomnosti (reciprocity)
c) Zásada nevydávania vlastných štátnych príslušníkov
d) Zásada obojstrannej trestnosti
MUSIL J., KRATOCHVÍL V., ŠÁMAL P., Trestní právo procesní, 3. vydanie 2007, s. 975.
CÍSAŘOVÁ D., FENYK J., KLOUČKOVÁ S., MANDLÁK V.,MATULA V., PÚRY F., REPÍK B., RŮŽEK A., Trestní právo procesní, 4.
vydanie 2006, s. 732.
1
2
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e)

Zásada špeciality

a)

Zásada neprípustnosti vydávania pre stanovený okruh trestných činov
Tak ako sa vyvíja aj celý inštitút extradície, vyvíjajú sa aj zásady, ktorými sa riadi, stále sa mení aj okruh
extradičných trestných činov, ktorých výpočet stále nie je stály.
Staršie zmluvy boli založené na dvoch základných zásadách a to zásade enumeračnej a zásade eliminačnej,
resp. na ich kombinácii. Enumeračná zásada znamená, že v zmluve je uvedený obsiahly výpočet extradičných trestných
činov na ktoré sa daná zmluva vzťahuje. Eliminačná zásada je vo svojej podstate opakom enumeračnej zásady.
Eliminačná zásada znamená, že zmluva pripúšťa vydanie pre akýkoľvek trestný čin s výnimkou taxatívne stanovených.
Táto výnimka sa vzťahuje na trestné činy menej závažné resp. na niektoré druhy trestných činov.3
Novšie, moderné, zmluvy majú okruh extradičných trestných činov zväčša stanovený na základe zákonom
stanovenej trestnej sadzby alebo výšky uloženého trestu na určenie závažnosti činu v kombinácii s elimináciu niektorých
druhov trestných činov. Ide predovšetkým o trestné činy politického, vojenského alebo fiškálneho charakteru. Tento
spôsob vymedzenia je pružnejší a preto v nových medzinárodných zmluvách aj viac používaný.
Okruh extradičných trestných činov si každý členský štát v podstate určuje sám. V rámci bilaterálnych zmlúv platí
zmluvná voľnosť, čiže strany si dohodnú okruh trestných činov. Pri multilaterálnych zmluvách je to o niečo zložitejšie.
Napríklad Európsky dohovor o vydávaní4, ako jeden z najvýznamnejším dokumentov upravujúcich extradíciu, upravuje
stanovenie okruhu extradičných trestných činov tak, že necháva stanovenie okruhu trestných činov na každej zmluvnej
strane. Zmluvné strany sú však povinné odovzdať zoznam trestných činov, pre ktoré sa vydanie povoľuje, alebo zoznam
tých, pre ktoré je vydanie vylúčené do rúk generálnemu tajomníkovi Rady Európy pri uložení ratifikačných listín alebo
listiny o prístupe zoznam trestných činov. Zároveň uvádza ustanovenia právnych predpisov, ktoré povoľujú alebo vylučujú
vydanie. Generálny tajomník potom zasiela tieto zoznamy ostatným stranám. V prípade, ak právny poriadok niektorej zo
zmluvných strán dodatočne vylúči vydanie pre ďalšie trestné činy, táto zmluvná strana o tom informuje generálneho
tajomníka. Generálny tajomník to oznámi ostatným stranám. Ktorákoľvek strana, ktorá využije toto právo, môže
kedykoľvek použiť tento dohovor i na trestné činy, ktoré boli z nej vylúčené. Bude informovať o týchto zmenách
generálneho tajomníka Rady, ktorý ich opäť oznámi.5
V tomto článku sa nebudem zaoberať všetkými druhmi vylúčených trestných činov ale spomeniem iba tie politické
t.j. trestné činy, ktorých skutková podstata spočíva v útoku na existujúce politické usporiadanie v štáte, v ktorej boli
spáchané a súvisiace trestné činy, ktoré boli spáchané so zámerom dosiahnutie určitého politického cieľa. Politicky iba
motivované trestné činy sem nepatria.6
Táto zásada vznikla koncom 18. storočia avšak bola veľmi často porušovaná a ako v teórii tak aj v praxi sa veľmi
často pripúšťalo vydávanie páchateľov politických trestných činov. Až vývoj v jednotlivých štátoch a medzinárodná
politická situácia postupne prispeli k tomu, že sa začala táto zásada opätovne dodržiavať. Dôvodom bola požiadavka
jednotlivých krajín nemiešať sa do ich politických problémov. Keďže sa však táto zásada nedodržiava v plnej miere, je tu
aspoň snaha o elimináciu politických trestných činov. Európsky dohovor o vydávaní presne uvádza, ktoré trestné činy
vylučuje z kategórie politických trestných činov. Ide o trestné činy:
a) zločiny proti ľudskosti uvedené v Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídy, prijaté 9.12.1948 Valným
zhromaždením OSN,
b) trestné činy uvedené v článku 50 Ženevského dohovoru z roku 1949 o zlepšení osudu ranených a chorých
príslušníkov ozbrojených síl v poli, v článku 51 Ženevského dohovoru z roku 1949 o zlepšení osudu ranených,
chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori, v článku 130 Ženevského dohovoru z roku 1949
o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a v článku 147 Ženevského dohovoru z roku 1949 o ochrane osôb
z vojny,
c) akékoľvek obdobné porušenie vojnových zákonov platných za účinnosti dodatkového protokolu z r. 1975 a v tej
dobe existujúcich vojnových zvyklostí, ktoré už nie sú stanovené vo vyššie uvedených ustanoveniach
Ženevského dohovoru.
Podobne pristupuje k eliminácii politických trestných činov Európsky dohovor o potlačení terorizmu z roku 1977, ktorý
vylučuje z tejto kategórie (vrátane súvisiacich trestných činov, či činov spáchaných z politických pohnútok) nasledujúce
trestné činy:
a) trestný čin spadajúci do pôsobnosti Dohody o potlačovaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísané
v Haagu 16.12.1970,
b) trestný čin spadajúci do pôsobnosti Dohody o potlačovaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného
letectva, podpísané v Montreale 23.9.1971,
3 FENYK J., KLOUČKOVÁ S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, Praha, LINDE Praha, 2. aktualizované a doplněné
vydání, r. 2005, s. 53.
4 Európsky dohovor o vydávaní (ETS č. 24) podpísaný 13.11.1957.
5 FENYK J., KLOUČKOVÁ S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, Praha, LINDE Praha, 2. aktualizované a doplněné
vydání, r. 2005, s. 55.
6 MINÁRIK Š. a kolektív, Trestný poriadok Stručný komentár, Bratislava, IURA EDITION, r. 2010, s. 1175.
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c) závažný trestný čin zhŕňajúci útok na život, telesnú integritu alebo slobodu osôb používajúcich medzinárodnú
ochranu, vrátane diplomatických zástupcov,
d) trestné činy zahŕňajúce únos, branie rukojemníka alebo svojvoľné zadržiavanie,
e) trestný čin zahrňujúci požitie bômb, granátov, rakiet, automatických strelných zbraní alebo listov a balíkov
s výbušnou náplňou, pokiaľ ich použitie predstavuje ohrozenie osôb,
f) pokus o spáchanie uvedených trestných činov alebo účasť na nich ako spolupáchateľ alebo pomocník osoby,
ktorá spácha alebo sa pokúsi spáchať taký trestný čin
Navyše podľa tohto dohovoru sa ten ktorý zmluvný štát môže rozhodnúť, že pre účely vydávania nebude
považovať za politický trestný čin ani iný trestný čin ako je vyššie uvedené.
Slovenský trestný poriadok neprípustnosť vydávania pre stanovený okruh trestných činov upravuje len veľmi
stručne a to v § 501 písm. e) TP. Podľa tohto ustanovenia je vydanie neprípustné ak trestný čin, pre ktorý sa vydanie
žiada, má výlučne politický alebo vojenský charakter. Z komentára k tomuto zákonu vyplýva, že k takýmto situáciám, kedy
by bolo nutné odoprieť vydanie pre povahu trestného činu, už dochádza len veľmi zriedkavo a to z dôvodu, že štáty už
vedia odhadnúť pre ktoré trestné činy môžu o vydanie žiadať a taktiež sa výrazne na základe mnohých medzinárodných
zmlúv zúžil počet trestných činov ktoré sú považované za politické. Okrem už vyššie uvedených sú to napríklad:
• Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 (Štrasburg, 15. október 1975,
uverejnený v oznámení č. 10/1997 Z.z.)
• Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu (Štrasburg, 27. január 1977, uverejnený v oznámení č. 552/1992 Z.z.)
• Dohovor OSN o potlačovaní bombového terorizmu (New York, 15. decembra 1997, uverejnený v oznámení č.
382/2001 Z.z.)
• Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (New York, 9. decembra 1999, uverejnený v oznámení
č. 593/2002 Z.z.)7
b)

Zásada vzájomnosti (reciprocity)
Podstatou tejto zásady je, že štát, ktorý vydáva páchateľa trestného činu do druhého štátu očakáva a spolieha
sa, že druhý štát bude v podobných prípadoch postupovať voči nemu tak isto. Táto zásada vyplýva zo samotnej podstaty
extradície a teda aj zo samotných medzinárodných zmlúv a to aj napriek skutočnosti, že táto zásada nie je v zmluvách
vyslovene uvedená. Hovoríme tu o vzájomnosti zmluvnej Pokiaľ medzi jednotlivými štátmi zmluvy neexistujú, väčšinou
dožiadaný štát žiada od dožadujúcej sa strany uistenie, že v podobných prípadoch bude postupovať obdobne ako on. V
tomto prípade ide o vzájomnosť faktickú.
c)

Zásada nevydávania vlastných štátnych príslušníkov
„Zásada nevydávania vlastných občanov spadá pod všeobecnejšiu zásadu nevydávania osôb podliehajúcich
vlastnej jurisdikcii dožiadaného štátu, lebo vlastní občania podliehajú teritoriálnej jurisdikcii domovského štátu, ak sa
zdržujú na jeho území, alebo personálnej jurisdikcii domovského štátu, ak sa zdražujú mimo tohto územia. Uplatnenie
všeobecnejšej zásady nevydávania osôb podliehajúcich vlastnej jurisdikcii nie je v extradičných zmluvách tak silné, ako
zásada nevydávania vlastných občanov. V moderných úpravách je táto zásada redukovaná do tej miery, že vydanie sa
odmieta v prípade, že čin bol spáchaný na území dožiadaného štátu, a teda podlieha jeho teritoriálnej jurisdikcii."8
Zásada nevydávania vlastných štátnych príslušníkov teda určuje a vymenúva osoby (materiálne extradičné
právo), u ktorých je extradícia vylúčená. Zásada nevydávania svojich vlastných občanov je spoločnou črtou
medzinárodných zmlúv a rovnako aj vnútroštátne predpisy vo väčšine krajín vydávanie svojich vlastných občanov
explicitne zakazujú. Toto právo im dáva aj článok 6 odstavec 1 písmeno a) Európskeho dohovoru o vydávaní, ktorý
stanovuje, že zmluvné strany majú právo odmietnuť vydanie svojich občanov. Je tak ponechané na úvahe zmluvných
strán, či svojich občanov vydajú alebo nie. Vydávanie vlastných štátnych občanov je možné iba ak sa k tomu štáty
vyslovene zaviazali. Takáto dohoda je možná viacerými spôsobmi a to medzinárodnou zmluvou akou je napríklad Rímsky
štatút konkrétne jeho článok 89, ktorý vydávanie vlastných občanov signatárskych štátov povoľuje, ďalej rozhodnutím
medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná a to napríklad Rezolúcia bezpečnostnej rady OSN 955
z roku 1994 o zriadení medzinárodného tribunálu pre Rwandu alebo Rezolúcia bezpečnostnej rady OSN 827 z roku 1993
o zriadení medzinárodného tribunálu na stíhanie osôb zodpovedných za vážne porušovanie humanitárneho práva na
území bývalej Juhoslávie no a v neposlednom rade zákonom, napríklad zákonom č. 154/2010 Z.z. o európskom
zatýkacom rozkaze. Tieto výnimky, predovšetkým vydávanie vlastných štátnych príslušníkov v konaní o európskom
zatýkacom rozkaze, ktorý sa v právnej doktríne stretol s pozitívnym hodnotením,9 dávajú tak priestor na zamyslenie sa
nad zmyslom tejto zásady do budúcnosti.
V našom trestnom poriadku je zásada nevydávania vlastných štátnych príslušníkov upravená pomerne krátko.
Dostala sa tam až novelou Trestného poriadku č. 141/1961 Zb. zákonom č. 422/2002 Z.z. po tom ako bola zásada
MINÁRIK Š. a kolektív, Trestný poriadok Stručný komentár, Bratislava, IURA EDITION, r. 2010, 1175.
POLÁK P.: Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie s přihlédnutím k ochraně jejích finančních
zájmů, Brno, Masarykova univerzita v Brně, r. 2003, s. 37.
9 KLIMEK, L.: Hodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 2/2009, s. 64-70.
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nevydávania vlastných občanov ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. vypustená z Ústavy SR. Dnes je táto zásada
upravená v §501písm. a) TP (301/2005 Z.z.) a to tak, že vydanie osoby do cudziny je neprípustné, ak ide o občana
Slovenskej republiky, okrem prípadu, ak povinnosť vydať vlastného štátneho občana ustanovuje zákon, medzinárodná
zmluva alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná.
d)

Zásada obojstrannej trestnosti
Ďalšou veľmi dôležitou zásadou, ktorou sa štáty riadia, je zásada obojstrannej trestnosti. Táto zásada vychádza
zo všeobecnej zásady trestného práva a to nulla poena sine lege teda zásady žiadny trest bez zákona. Podľa tejto zásady
musí byť trestný čin, pre ktorý sa extradícia realizuje, trestným činom ako podľa práva dožiadaného tak aj dožadujúceho
sa štátu. V dožadujúcom sa štáte musí byť čin bezvýnimočne trestný in concreto, pretože žiadosťou o vydanie tento štát
uplatňuje svoju vlastné trestnú jurisdikciu.10 Extradícia je teda vylúčená v prípade, ak nastane v dožadujúcom sa štáte
niektorá z okolností, ktorá má za následok zánik trestnosti alebo zánik trestu ako napríklad premlčanie, amnestia alebo
individuálna milosť. V dožiadanom štáte síce tiež platí posudzovanie trestnosti činu in concreto, ale sú tu už aj výnimky
z tejto zásady a to preto aby nedochádzalo k zmareniu účelu extradície pre rozdiely v chápaní a napĺňaní znakov
skutkovej podstaty trestného činu v jednotlivých trestných kódexoch aj napriek tomu, že vo svojej podstate sú obsahovo
rovnaké. Väčšina štátov teda vydáva páchateľov trestných činov len vtedy, ak spáchali také trestné činy, ktoré sú
trestnými činmi aj v ich štáte. Vydanie sa väčšinou pripúšťa pri tých trestných činoch, za ktoré môže byť uložený trest
odňatia slobody najmenej jeden rok, resp. trest odňatia slobody presahujúci jeden rok. Slovenský trestný poriadok v § 499
dovoľuje vydanie len pre tie trestné činy, za ktoré môže byť podľa trestného zákona uložený trest odňatia slobody s
hornou hranicou najmenej jeden rok, resp. ak už uložený trest alebo jeho zvyšok, ktorý má byť vykonaný je najmenej štyri
mesiace.
V súvislosti s výkonom trestu je veľmi dôležitá otázka vydávania do krajín, ktoré povoľujú mučenie a neľudské
zaobchádzanie ako formu trestu, resp. ukladanie trestu smrti. Medzinárodné dohovory ako napríklad Všeobecná
deklarácia ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Deklarácia o ochrane všetkých osôb
pred mučením a iným krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, Európsky dohovor na
zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania takéto zaobchádzanie jednak definujú
ale predovšetkým výslovne zakazujú. Z uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ v dožadujúcom štáte je za trestný čin, pre
ktorý žiadajú osobu vydať možné mučenie alebo neľudské zaobchádzanie resp. je možné za takýto trestný čin uložiť trest
smrti, vydanie môže byť odmietnuté, ak dožadujúca strana neposkytne také uistenie, ktoré dožiadaná strana bude
považovať za dostatočné, že takýto trest nebude vykonaný.
e)

Zásada špeciality
Ďalšou zásadou extradície je zásada špeciality. Obsahom tejto zásady je, že obvinený môže byť vydaný a
prípadne potrestaný len za konkrétny trestný čin. Z uvedeného vyplýva, že osobu je možné trestne stíhať a trestať len za
trestný čin, pre ktorý bol vydaný, ak nebol dosiahnutý dodatočný súhlas vydávajúceho štátu pre ďalšie trestné činy11 (v
prípade, že sa dodatočne zistí spáchanie ďalšieho trestného činu vydanou osobou pred jej vydaním nad rozsah
vyžiadania a už nie je možné jeho doplnenie je potrebný dodatočný súhlas).
Vydávanie za trestný čin treba chápať ako vydávanie za skutok a to z toho dôvodu aby nedochádzalo k
problémom pri právnej kvalifikácia ako aj zmareniu práva na spravodlivý proces. Je teda možné, že príslušné orgány štátu
do ktorého bola osoba vydaná prekvalifikujú trestný čin, stále sa však bude jednať o ten istý skutok, za ktorý bola osoba
vydaná.
Zásada špeciality má praktický dopad až po samotnom vydaní osoby, ktorým nestíhateľnosť vzniká, a to len
vtedy ak by štát, do ktorého bola osoba vydaná, stíhal túto osobu aj za iné trestné činy ako tie, pre ktoré bola vydaná, t.j.
porušil by zásadu špeciality. Ak sa tak stane, štát ktorý osobu vydal má právo na diplomatickú intervenciu.12
Čo sa týka právnej úpravy zásady špeciality v slovenskom trestnom poriadku tak túto úpravu nájdeme v § 496 TP
a práve pri tomto ustanovení je možné badať vývoj celého inštitútu extradície a jeho aplikácie. V zákone 422/2002 Z.z.,
ktorým bol novelizovaný Trestný poriadok č. 141/1961 Zb. bola zásada špeciality upravená v § 389 ods. 1. tak, že vydaná
osoba môže byť stíhaná len pre trestné činy, pre ktoré bola vydaná, okrem prípadov stanovených v bodoch a) až d). Táto
právna úprava nebola zjavne dostatočná a tak rekodifikovaný Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z. v § 496 už toto
ustanovenie upravil, keď zakotvil, že proti vydanej osobe nebude vedené trestné stíhanie pre iné trestné činy spáchané
pred jej vydaním než pre tie, pre ktoré bola vydaná. Z tejto zásady však existujú aj výnimky a tieto sú upravené v druhom
odseku spomínaného paragrafu, pričom zásada špeciality sa nepoužije ak :
a) vydaná osoba po svojom prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody sa zdržiava na území
Slovenskej republiky viac ako 15 dní napriek tomu, že ho mohla opustiť,
10 POLÁK P.: Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie s přihlédnutím k ochraně jejích finančních
zájmů, Brno, Masarykova univerzita v Brně, r. 2003, s. 33.
11 IVOR J. a kolektív: Trestné právo procesné, Bratislava, IURA EDITION, r. 2010, str. 858.
12 FENYK J., KLOUČKOVÁ S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, Praha, LINDE Praha, 2. aktualizované a doplněné
vydání, r. 2005, s. 67.
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b) vydaná osoba opustí územie Slovenskej republiky a dobrovoľne sa vráti späť, alebo je na územie Slovenskej
republiky dopravená z tretieho štátu zákonným spôsobom,
c) dožiadaný štát sa vzdá uplatnenia zásady špeciality, alebo udelí dodatočný súhlas na trestné stíhanie pre ďalšie
trestné činy, alebo
d) vydávaná osoba sa v konaní o jej vydanie výslovne vzdá uplatnenia zásady špeciality všeobecne alebo vo vzťahu
ku konkrétnym trestným činom spáchaným pred jej vydaním.
Zákon teda dáva možnosť vydávanej osobe aby sa sama rozhodla o svojom stíhaní v kontexte zásady špeciality a dáva
jej právo výslovne sa vzdať uplatnenia tejto zásady. V prípade, ak vzdá uplatnenia zásady špeciality, súd s ňou spíše
zápisnicu, v ktorej uvedie trestné činy, ktorých sa týka vzdanie sa uplatnenia tejto zásady. Ak sa však nevzdá uplatnenia
zásady špeciality podľa odseku 2 písm. d) a ak to medzinárodná zmluva pripúšťa, súd, ktorý vydal medzinárodný zatýkací
rozkaz, takú osobu za prítomnosti jej obhajcu vypočuje a poučí ju o možnosti vzdať sa uplatnenia zásady špeciality a o
dôsledkoch takého postupu.
4

ZÁVER
V tomto príspevku som sa snažil vysvetliť základné zásady, ktorými sa extradícia riadi. Myslím si, že ich význam
a prínos je pre extradíciu nepopierateľný. Aj napriek tomu, že stále väčšina z nich nie je v medzinárodných zmluvách ani
vo vnútroštátnych predpisoch priamo upravená, štáty ich rešpektujú a dodržiavajú. Myslím si však, že v záujme
skvalitňovania procesu extradície by sa mali jednotlivé zásady vypracovať a publikovať, resp. zahrnúť do jednotlivých
zmlúv, aby nedochádzalo k nezrovnalostiam pri ich využívaní a abynebolo možné ten ktorý proces extradície spochybniť.
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K LEGÁLNOSTI INŠTITÚTU AGENTA
Marcela Tóthová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Právna úprava inštitútu agenta v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje jednu z najpolemickejších
otázok trestného práva procesného. Ide o právnu úpravu vychádzajúcu z koncepcie rozlišovania medzi agentom
kontrolórom a agentom provokatérom (resp. aktívnym agentom). Práve vo vzťahu k druhému spomínanému inštitútu
zaujala európska legislatíva i judikatúra odmietavý postoj. Faktom však je, že viaceré z významných judikátov sa
interpretujú nad rámec ich skutočného významu a často i nesprávne. Navyše, v súvislosti s úvahami o legálnosti agenta
provokatéra je potrebné mať na zreteli obsah zákonných podmienok, na ktoré je viazaná prípustnosť použitia tohto
inštitútu.
Kľúčové slová: agent, agent kontrolór, agent provokatér, legálnosť inštitútu agenta, európska legislatíva a judikatúra.
Abstract: The legal form of the role of the agent in the conditions of Slovak republic represents one of the most polemical
question in the branch of criminal procedure. The legal form of the agent is based on differentiation between agent
controller and agent provocateur, respectively active agent and the second option is that one, that is denied by the
european legislative and case law. But the fact is, that many of the important judicial decision/judgements are interpreted
beyond their true meanings and in many cases, they are interpreted wrong. Furthermore, in relation with the
considerations about the legality of the agentprovocateur, it is necessary to take into account the contents of the legal
conditionson which it is bound by the admissibility of using this institute.
Key words: agent, agent controller, agent provocateur, the legality of the institue of agent, European legislative and case
law.
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PRÁVNA ÚPRAVA INŠTITÚTU AGENTA
Inštitút agenta bol do slovenského právneho poriadku zavedený v roku 1994 a to zákonom č. 247/1994 Z.z., ktorý
novelizoval vtedajší Trestný poriadok (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov) a to s účinnosťou od
1. októbra toho istého roku. Efektívne a účinné odhaľovanie tých najzávažnejších foriem trestnej činnosti (vrátane trestnej
činnosti korupčnej) viedlo následne v roku 2003 k zakotveniu inštitútu agenta provokatéra a podmienok, ktorých naplnenie
sa vyžaduje pre jeho použitie. Išlo o zákon č. 457/2003 Z.z., ktorý s účinnosťou od 1. decembra 2003 taktiež novelizoval
vtedajší Trestný poriadok. Trestné právo v podmienkach Slovenskej republiky tak už pred rekodifikáciou v roku 2005
vychádzalo z rozlišovania inštitútu agenta kontrolóra a agenta provokatéra.1 Táto koncepcia bola síce prebratá aj do
rekodifikovaného Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z., v ďalšom texte len ,,TP“), avšak s určitými zmenami.
Uvedené zmeny sa dotýkali predovšetkým systematického zaradenia inštitútu agenta v rámci TP, okruhu subjektov
oprávnených na vydanie príkazu na použitie agenta, spresnenia lehôt použitia agenta na základe predošlého vydania
príkazu prokurátorom a určitý posun je viditeľný aj pokiaľ ide o využitie agenta ako dôkazného prostriedku v trestnom
konaní v rámci dokazovania trestných činov, na ktoré sa použite agenta môže ex lege vzťahovať.
,,Agent je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe príkazu prokurátora
alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov zločinu, trestných činov korupcie, trestného
činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.“2 V súvislosti
s odhaľovaním, zisťovaním a usvedčovaním páchateľov korupcie však môže byť agentom aj akákoľvek iná osoba odlišná
od príslušníka Policajného zboru či polície cudzieho štátu za predpokladu, že na tento účel je ustanovená prokurátorom
na návrh policajta či príslušníka Policajného zboru povereného ministrom vnútra Slovenskej republiky.3 V oboch prípadoch
však zhodne platí, že na základe ustanovenia § 10 ods. 22 TP sa agent považuje za prostriedok operatívno-pátracej
činnosti. Zároveň však ide o trestno-procesný inštitút, prostredníctvom ktorého je možné získať informácie dôležité pre
trestné konanie. O tom vypovedá aj aktuálne systematické zaradenie tohto inštitútu. Pôvodne bol inštitút agenta zaradený
do IV. hlavy I. časti Trestného poriadku, v ktorej bolo upravené zaisťovanie osôb a vecí. Rekodifikácia priniesla určité
zmeny systematiky a inštitút agenta bol zaradený do V. hlavy I. časti TP, konkrétne k inštitútom slúžiacim na
zabezpečenie informácií dôležitých pre trestné konanie. Agent spravidla pôsobí priamo v kriminálnom prostredí
a spolupracuje so subjektmi, ktoré v ňom vykonávajú (pravdepodobne) protiprávnu činnosť, čo mu umožňuje získavať
informácie, ktoré majú priamy dôkazný význam pre trestné konanie, v rámci ktorého bol vydaný príkaz na jeho použitie.
Agent tiež môže získať aj informácie, ktoré síce priamy dôkazný význam v danom trestnom konaní nemajú, no sú dôležité
z toho dôvodu, že na základe nich je možné správne orientovať činnosť polície spočívajúcu v objasňovaní a tiež procesnú
CIMR, V.: K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány, s. 12 a nasl.
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie, s. 407.
3 K tomu bližšie pozri ustanovenie § 10 ods. 20 TP.
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činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Dôležité je, že informácie získané agentom v trestnom konaní na základe
príkazu na jeho použitie a za splnenia zvyšných zákonných podmienok jeho použitia majú povahu dôkazu.
Použitie inštitútu agenta, rovnako ako aj použitie zvyšných prostriedkov, pomocou ktorých sa získavajú
informácie dôležité pre trestné konanie podľa a v súlade s ustanoveniami TP, sa nevyhnutne spája so zásahom do
základných ľudských práv a slobôd. Ide predovšetkým o stret s právom na súkromie, na ochranu osobných údajov a
ďalšie. V každom prípade však môže ísť iba o legálne zásahy do týchto práv, teda pre využitie konkrétneho trestnoprocesného inštitútu sa vyžaduje naplnenie všetkých zákonných podmienok, na ktoré je toto využitie viazané. Taktiež
platí, že miera obmedzenia základných ľudských práv a slobôd musí byť v každom prípade primeraná potrebám
odhaľovania a dokazovania konkrétnej trestnej činnosti. Priamo sa uvádza, že v súvislosti s uvedenými inštitútmi je
prípustné len také obmedzenie základných ľudských práv a slobôd, ktoré je nevyhnutné na účely odhaľovania
a dokazovania konkrétnej trestnej činnosti. Obzvlášť v týchto prípadoch je potrebné dôsledne rešpektovať a aplikovať
zásadu primeranosti a zdržanlivosti ako jednu zo základných zásad trestného konania.
Právna úprava inštitútu agenta a podmienok pre jeho legálne využitie je aktuálne obsiahnutá v ustanovení § 117
ods. 1 až 14 TP. Zatiaľ čo právna úprava inštitútu agenta kontrolóra a jej aplikácia je viac – menej bezproblémová, inštitút
agenta provokatéra a podmienky jeho využitia sú nanajvýš polemické. Európska legislatíva ako aj judikatúra sa k tomuto
inštitútu vo väčšine prípadov stavia kategoricky odmietavo a to dokonca aj pro futuro. Tento komplexný odmietavý postoj
k inštitútu agenta provokatéra je pritom plne v súlade s odbornými názormi právnych teoretikov nie len v Českej
a Slovenskej republike, ale aj v ďalších okolitých štátoch. Aj napriek tomu existujú aktivity a snahy o zmenu tohto postoja
a nájdenie cesty, prostredníctvom ktorej by inštitút agenta provokatéra našiel uplatnenie bez problémov, ktoré sa s jeho
využitím v súčasnosti spájajú.
2

INŠTITÚT AGENTA KONTROLÓRA A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA
Napriek tomu, že právna úprava inštitútu agenta kontrolóra a jeho aplikácia v praxi nespôsobujú viac – menej
žiadne problémy, je potrebné mať na zreteli konkrétne podmienky, na ktorých dôsledné naplnenie je jeho použitie
viazané. Možnosťami a podmienkami využitia tajného agenta sa zaoberal aj XVI. Medzinárodný kongres trestného práva.
Konštatoval, že použitie tajného agenta je síce možné, avšak jeho využitie musí podliehať konkrétnym garanciám.
V súvislosti s možnosťami využitia inštitútu tajného agenta a ďalších prostriedkov tzv. proaktívneho vyšetrovania boli na
XVI. Medzinárodnom kongrese trestného práva formulované základné požiadavky, ktoré musia byť v každom konkrétnom
prípade naplnené. Tieto sa premietli do niekoľkých základných zásad, v súvislosti s ktorými Európsky súd pre ľudské
práva vo viacerých judikátoch deklaroval požiadavku striktného a bezvýhradného dodržiavania. Dodržiavanie nižšie
uvedených zásad je tiež bezpodmienečné a vzťahuje sa na všetky aspekty uvedených zásad. Konkrétne ide o zásadu:
a.) legality použitia agenta,
b.) subsidiarity použitia agenta,
c.) proporcionality pri používaní agenta a
d.) súdnej kontroly.4
Právna úprava inštitútu agenta kontrolóra je obsiahnutá v ustanovení § 117 TP s výnimkou tých ustanovení
(odsekov), ktoré sa výslovne vzťahujú na inštitút agenta provokatéra. Z jednotlivých ex lege stanovených podmienok
prípustnosti využitia inštitútu agenta (kontrolóra) je zrejmé naplnenie vyššie uvedených zásad.
Konkrétne zásada legality sa napĺňa prostredníctvom ustanovenia § 117 TP ako takého, nakoľko takto sú na
úrovni zákona stanovené podmienky a limity využitia inštitútu agenta. Použitie agenta (kontrolóra) možno považovať za
legálne, pokiaľ sú v konkrétnom prípade naplnené všetky podmienky, na splnenie ktorých aktuálna právna úprava (TP)
viaže možnosť jeho využitia.
Zásada subsidiárneho využitia agenta (kontrolóra) je vyjadrená v ustanovení § 117 ods. 1 druhá veta TP, kde je
stanovená podmienka, že využitie agenta je možné len v tom prípade, ak je odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie
páchateľov určených trestných činov iným spôsobom podstatne sťažené. Použitie inštitútu agenta (kontrolóra) teda nie je
v prípade uvedených trestných činov automatické a primárne riešenie. Na účely odhaľovania, zisťovania a usvedčovania
páchateľov určeného okruhu trestných činov majú primárne byť využívané iné prostriedky trestného práva. Až keď ich
použitie by bolo podstatne sťažené, je možné využiť inštitút agenta (kontrolóra). Spojenie ,,podstatne sťažené“, ktoré je
obsiahnuté v tejto formulácii pritom nie je žiadnym spôsobom definované. Z uvedenej formulácie je však zrejmé, než nejde
len o bežné problémy, s ktorými sa stretáva trestnoprávna prax, ale skôr o problémy, ktoré hraničia až s nemožnosťou
odhalenia, zistenia a usvedčenia páchateľov konkrétnych trestných činov iným spôsobom.
V tomto ustanovení (§ 117 ods. 1 prvá veta TP) je zároveň vyjadrená aj zásada proporcionality pri využívaní
agenta. V zásade platí, že tento inštitút je možné využívať len pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov tých
najzávažnejších trestných činov, ktorých zoznam je taxatívny. Konkrétne ide o odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie
páchateľov trestných činov, ktoré sú z hľadiska závažnosti zločinmi, trestných činov korupcie, trestného činu legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Navyše tiež platí, že využitie
inštitútu agenta je možné len v prípade, ak na základe získaných poznatkov existuje podozrenie, že niektorý z vyššie
4

IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA
EDITION, 2010, s. 407 – 408.

455

uvedených trestných činov (alebo aj viaceré z nich) už bol spáchaný alebo ešte len spáchaný má byť. V ustanovení § 117
ods. 2 TP je taktiež vyjadrené, že činnosť agenta musí byť v každom prípade úmerná protiprávnosti konania, na zisťovaní
a odhaľovaní, ktorého sa agenta podieľa, vrátane usvedčovania ich páchateľov.
Stret inštitútu agenta (kontrolóra) so základnými ľudskými právami je riešený prostredníctvom základných zásad
trestného konania, predovšetkým zásady primeranosti a zdržanlivosti. V rámci nej sú orgány činné v trestnom konaní ako
aj súdy povinné postupovať tak, aby do základných ľudských práv a slobôd zasahovali len v takej miere, ktorá je
nevyhnutná na dosahovanie účelu daného úkonu a tým aj účelu trestného konania. V každom prípade sú povinné
rešpektovať dôstojnosť a ústavne garantované práva všetkých osôb, s ktorými prichádzajú do kontaktu. V ustanovení §
117 ods. 2 prvá veta TP je pritom priamo obsiahnutý odkaz na použitie agenta spôsobom, ktorý je v súlade s účelom TP.
Tým nepochybne je včasné odhalenie všetkých trestných činov a ich páchateľov a následne aj ich spravodlivé potrestanie
pri rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd fyzických ako aj právnických osôb.5
Zásada súdnej kontroly je obsiahnutá vo viacerých odsekoch ustanovenia § 117 TP, predovšetkým v ods. 5 až 7.
Konkrétne ide o vymedzenie okruhu subjektov, ktoré sú oprávnené na vydanie príkazu na použitie agenta (kontrolóra),
náležitosťami, ktoré musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať návrh a tiež príkaz na použitie agenta, časovým
ohraničením použitia agenta a tiež okruhom subjektov, ktoré sú oprávnené rozhodnúť o predĺžení už vydaného príkazu na
použitie agenta, ak je to v danom prípade potrebné. Platí pritom, že len v prípade agenta kontrolóra môže príkaz na jeho
činnosť vydať aj prokurátor v prípravnom konaní a v postupe pred začatím trestného stíhania, ak vec neznesie odklad
a činnosť agenta sa nespája so vstupom do obydlia. Do 72 hodín však musí byť potvrdený sudcom pre prípravné konanie,
inak príkaz prokurátora stráca platnosť a informácie, ktoré už boli získané nie je následne možné použiť, ani na ne
prihliadať. Faktom však je, že už len samotná vedomosť príslušných orgánov o nich môže zamerať ich následné aktivity
do oblastí, do ktorých by inak (bez tohto poznatku) zamerané neboli. Použitie inštitútu agenta na základe príkazu
prokurátora v prípravnom konaní a v postupe pred začatím trestného stíhania sa týka výhradne agenta kontrolóra. Na
rozdiel od pôvodnej úpravy, ktorá tento postup umožňovala aj vo vzťahu k agentovi provokatérovi, aktuálne takýto postup
neprichádza do úvahy. Ide o jednu z viacerých zmien, ktoré boli prijaté v súvislosti s rekodifikáciou trestného práva
v Slovenskej republike.
Okrem týchto zásad sú v ustanovení § 117 ods. 2 TP obsiahnuté aj ďalšie požiadavky, naplnenie ktorých sa musí
v činnosti agenta (kontrolóra) prejavovať, a ktoré sú naviazané na zásady predošlé. Ide už o vyššie spomenutý súlad
konania agenta s účelom TP a úmernosť konania agenta protiprávnosti konania, na odhaľovaní a zisťovaní ktorého sa
agenta podieľa. Platí pritom, že agent (kontrolór) nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu. V prípade
agenta kontrolóra totiž nie sú naplnené zákonné podmienky pre iniciatívne navádzanie na spáchanie trestného činu
a takáto činnosť agenta kontrolóra by sa preto vyhodnotila ako rozporná so zákonom, nelegálna.
Právna úprava agenta kontrolóra zodpovedá požiadavkám pre jeho využitie stanoveným na medzinárodnej úrovni
a našej právnej úprave tak v tomto smere nemožno v podstate nič vyčítať. Podstatne problematickejšia je naša právna
úprava inštitútu agenta provokatéra, ktorej vhodnosť, primeranosť, potrebnosť (nevyhnutnosť) a celkovo legálnosť
niektorých foriem jeho využitia a niektorých podmienok, na ktorých je použitie tohto inštitútu naviazané je nanajvýš
polemická.
3

INŠTITÚT AGENTA PROVOKATÉRA A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA
Základom právnej úpravy inštitútu agenta provokatéra je ustanovenie § 117 ods. 2 TP, v ktorom je definovaná
jeho podstata a taktiež aj kľúčové podmienky, za splnenia ktorých je možné jeho využitie. Odborná i laická verejnosť
pozná tento inštitút pod názvom agent provokatér, no stretávame sa aj s označením aktívny agent. Toto onačenie je
považované za terminologicky presnejšie, nakoľko podstatou agenta je aktívna a iniciatívna činnosť, ktorá smeruje
k odhaľovaniu trestnej činnosti a k získavaniu dôkazov o nej na účely trestného konania.6 Nemá teda ísť o provokáciu
trestnej činnosti tam, kde sa pred tým nevyskytovala. Od tohto kľúčového poznatku sa pritom odvíjajú aj viaceré európske
judikáty, ktoré sa zaoberajú otázkami prípustnosti agenta provokatéra (aktívneho agenta) a posúdením konkrétnych
prípadov, v ktorých bol agent provokatér (aktívny agent) použitý.
V súlade s ustanovením § 117 ods. 2 TP možno agenta provokatéra charakterizovať ako takého agenta, ktorý je
oprávnený iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu, ale len za splnenia presne stanovených zákonných
podmienok. Tieto sú určené jednak okruhom trestných činov, na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov
ktorých môže byť agent použitý a tiež okruhom subjektov, vo vzťahu ku ktorým môže agent vyvíjať svoju zákonnú činnosť.
Okrem naplnenia týchto podmienok sa tiež vyžaduje, aby zistené relevantné skutočnosti nasvedčovali tomu, že páchateľ
by sa trestného činu dopustil a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vydaný príkaz na použitie agenta. Využitie inštitútu
agenta provokatéra je teda, na rozdiel od okolitých európskych štátov, v našich podmienkach možné, ale je viazané na
kumulatívne a dôsledné naplnenie troch zásad, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 117 ods. 2 TP. Samozrejme aj na inštitút
agenta provokatéra sa vzťahujú zvyšné ustanovenia § 117 TP, ktoré sa týkajú okruhu subjektov, ktoré sú oprávnené
vydať príkaz na jeho použitie. Platí, že príkaz na použitie agenta provokatéra musí v každom prípade vydať súd.
V prípravnom konaní a ešte pred začatím trestného stíhania je to sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom je
5
6
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to predseda senátu. Prokurátorovi takáto možnosť nie je daná, čo je jedna zo zmien, ktorá sa uskutočnila v rámci
rekodifikácie trestného práva. Rovnaké podmienky platia aj pre predĺženie už vydaného príkazu, pre náležitosti návrhu na
jeho vydanie, ako aj pre náležitosti samotného príkazu, pre legendu, pod ktorou vystupuje a celkovo rovnaké pravidlá
platia aj pre úlohu agenta v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.
Okruh trestných činov je tvorený výhradne trestnými činmi korupčnými podľa ustanovení III. dielu VIII. hlavy
osobitnej časti Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, v ďalšom texte len
,,TZ“). Ide teda o trestný čin prijímania úplatku podľa ustanovení § 328 až § 331 TZ, trestný čin podplácania podľa
ustanovení § 332 až § 335 TZ a trestný čin nepriamej korupcie podľa ustanovenia § 336 TZ. V porovnaní s agentom
kontrolórom je tak okruh trestných činov podstatným spôsobom zúžený výhradne na korupčné trestné činy.
Okruh subjektov, vo vzťahu ku ktorým môže agent vykonávať svoju zákonnú činnosť je tvorený domácim
verejným činiteľom (§ 128 ods. 1 TZ) a zahraničným verejným činiteľom (§ 128 ods. 2 TZ). Agent provokatér tak nemôže
svoju zákonom predvídanú činnosť vykonávať vo vzťahu k žiadnemu inému subjektu ako tomu, ktorý napĺňa obsahovú
charakteristiku uvedených pojmov.
Poslednou a zároveň aj najpolemickejšou podmienkou pre použitie tohto inštitútu je, že zo zistených skutočností
vyplýva dôvodný predpoklad, že korupčný trestný čin by bol spáchaný aj tak a bez ohľadu na vydanie príkazu na použitie
agenta. Táto podmienka je veľmi problematická z toho dôvodu, že dodnes absentuje akákoľvek metodika, pomocou ktorej
by bolo možné presne a jasne určiť, o akú situáciu ide a tiež na základe akých poznatkov možno spoľahlivo a
preukázateľne prijať takýto záver. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť veľmi veľkú náchylnosť inštitútu agenta
provokatéra na zneužitie a značné problémy v súvislosti s dôslednou ochranou pred zneužitím. V konkrétnom prípade
môže ísť o niekoľko na sebe nezávislých alebo len navonok nezávislých anonymných podaní, ktorých obsahom je
podozrenie z korupčnej trestnej činnosti konkrétnej osoby. Na základe nich môže byť vo vzťahu k tejto osobe použitý
inštitút agenta provokatéra a to aj v prípade, ak sa táto osoba v skutočnosti nikdy korupčne nesprávala a ani nespráva.
Pod vplyvom dôslednej činnosti agenta a taktiky, ktorú využíva bude daná osoba vo väčšine prípadov ,,zlomená“ na
korupčnú trestnú činnosť, hoci sa nikdy pred tým korupčne nesprávala a ani to nemala v úmysle.
V rámci kontinentálneho systému práva ustanovenia TZ v súlade s ústavnoprávnymi garanciami podrobne
stanovujú, aké konanie je trestným činom a aký trest či ujmu na iných právach je zaň možné uložiť. V poslednej
z uvedených podmienok (bol by trestný čin spáchaný bez ohľadu na použitie agenta) absentuje objektívna (vonkajšia)
a pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu aj kľúčová podmienka. Subjekt môže v konkrétnom prípade skutočne
uvažovať o spáchaní takéhoto trestného činu, môže prijať záver, že spácha tento trestný čin a jeho spáchanie môže mať
skutočne v úmysle, no v každom z týchto prípadov absentuje konanie, prostredníctvom ktorého dôjde k naplneniu
skutkových podstát korupčných trestných činov. Úvahy subjektu o jeho spáchaní, prijatie rozhodnutia spáchať korupčný
trestný čin a ani úmysel páchateľa sám o sebe postihovať trestnoprávne a ani iným spôsobom nemožno. Činnosť agenta
má pritom smerovať k iniciatívnemu odhaľovaniu trestnej činnosti a získavaniu dôkazov o nej. Vo vyššie uvedenom
prípade však z dôvodu absencie objektívnej stránky skutkovej podstaty nemožno ešte uvažovať o trestnej činnosti. Agent
v tomto prípade iniciatívne navádza na spáchanie trestného činu a tak sa v podstate štát prostredníctvom svojich orgánov,
ktoré by mali primárne chrániť právo, stáva súčasťou skutkového deja korupčného trestného činu. Takáto situácia je
samozrejme v právom a demokratickom štáte absolútne neprípustná. Z toho dôvodu je vo väčšine európskych krajín
inštitút agenta provokatéra legislatívou i judikatúrou absolútne odmietaný a v niektorých prípadoch dokonca aj pro futuro.
Určitým riešením tejto situácie by bola úprava, ktorá by využitie inštitútu agenta provokatéra umožňovala len vo
vzťahu k už existujúcej trestnej činnosti, ktorá by už vykazovala všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu. Teda vo
vzťahu k takej, ktorá by už reálne prebiehala a neexistoval by len dôvodný predpoklad, že k takémuto trestnému činu
dôjde aj bez využitia inštitútu agenta. Túto situáciu však umožňuje pokryť vyššie popísaný inštitút agenta kontrolóra
a v tomto prípade agent provokatér stráca opodstatnenie a predovšetkým nevyhnutnosť využitia na účely odhaľovania
korupcie. Niektorí odborníci z praxe7 priamo uvádzajú, že k odhaľovaniu korupcie prispieva inštitút agenta kontrolóra a nie
agenta provokatéra.
Ako som už vyššie uviedla, inštitút agenta provokatéra je vo väčšine európskych krajín absolútne odmietaný
a tento názor nasleduje aj európska judikatúra. V mnohých prípadoch sú však judikáty interpretované nad rámec okolností
prípadu, ktorého sa týkajú, nesprávne a evidentná je aj snaha subsumovať pod ne také situácie, ktoré majú s judikovaným
prípadom veľmi málo spoločné.
Veľmi dôležitým rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týka policajnej provokácie je
rozhodnutie vo veci Teixeira de Castro vs. Portugalsko. Európsky súd pre ľudské práva v tomto rozsudku odlíšil činnosť
agenta kontrolóra a agenta provokatéra a judikoval základné záruky, ktoré musia byť v činnosti agenta naplnené a to aj
v prípade tých najzávažnejších trestných činov. Napriek tomu, že záujem na efektívnom a účinnom odhaľovaní
najzávažnejších foriem trestnej činnosti si vyžaduje využívanie osobitných prostriedkov, tento záujem je podriadený právu
na spravodlivý proces a toto právo nemôže byť v prospech efektívneho a účinného odhaľovania obetované. V zmysle
rozsudku bol obvinený pozbavený svojho práva na spravodlivý proces, ktoré je garantované článkom 6 Dohovoru
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o základných ľudských právach a slobodách. Verejný záujem tak nemôže odôvodniť použitie dôkazov, ktoré boli získané
policajnou provokáciou.8
Samotný prípad sa týkal drogovej trestnej činnosti, ku ktorej bol T. de Castro provokovaný utajenými policajnými
agentmi. Napriek tomu, že nebol vydaný žiadny príkaz, ktorý je obligatórne potrebný pre činnosť agenta a neexistovalo ani
žiadne podozrenie z drogovej trestnej činnosti na strane T. de Castra, opakovane bol kontaktovaný policajnými agentmi,
ktorí predstierali záujem o získanie drog. V súvislosti s osobou pána Castra pred tým neexistovalo žiadne podozrenie
z drogovej trestnej činnosti, dokonca meno pána de Castra sa neobjavovalo ani v žiadnych policajných dokumentoch ani
záznamoch a celkovo nemal ani žiaden záznam v registri trestov a aj napriek tomu bol policajnými agentmi provokovaný
na drogovú trestnú činnosť. Drogy, ktoré policajným agentom sprostredkoval, nemal sám doma, ale získal ich od tretích
osôb, ktoré sa drogovou trestnou činnosťou na rozdiel od neho zaoberali. Sprostredkované ním boli dokonca až na
niekoľkonásobné naliehanie policajných agentov. Všetky tieto skutočnosti otvorene priznali aj právni zástupcovia
Portugalska. Európsky súd pre ľudské práva v tomto prípade zásadne odmietol policajnú provokáciu a konštatoval, že
neboli naplnené viaceré kľúčové podmienky, ktoré sa pre využitie inštitútu agenta vyžadujú. Okrem iného zdôraznil
absenciu príkazu na použitie provokácie a absenciu súdnej kontroly v tomto prípade, ako aj absenciu predchádzajúceho
podozrenia z trestnej činnosti na strane pána T. de Castra. Európsky súd pre ľudské práva tak odmietol provokáciu
trestnej činnosti ako takej, ktorá pred tým neexistovala a potvrdil tak myšlienku, že činnosť agenta by mala smerovať k len
odhaľovaniu trestnej činnosti a získavaniu dôkazov o nej.
Rovnako tak Zemský súd v Ausburgu (SRN) vyjadril, že porušenie práva na spravodlivý proces sa týka situácie,
kedy je provokovaná trestná činnosť osoby, ktorá ani na začiatku nemala sklony k trestnej činnosti, ale bola na ňu
zvedená spôsobom, za ktorý nesie zodpovednosť štát.9
Napriek tomu, že nemecká prax ako jedna z mála umožňuje využívanie inštitútu agenta provokatéra, jeho
použitie obmedzuje na prípady tých najzávažnejších druhov trestnej činnosti, ktorých odhaľovanie je inými spôsobmi
(metódami) veľmi problematické a zložité. V súvislosti s využitím agent provokatéra však musia byť dôsledne zvážené
nasledujúce kritériá: 10
a.) dôvodnosť podozrenia z trestného činu, ktoré musí existovať ešte pred prijatím rozhodnutia o použití agenta
provokatéra,
b.) rozsah, spôsob a účel ovplyvňovania obvineného agentom provokatérom,
c.) odhodlanie obvineného spáchať daný trestný čin bez ohľadu na to, či je alebo nie je vydaný príkaz na použitie
agenta provokatéra a
d.) rozsah vlastných, agentom neovplyvnených aktivít, ktoré vyvinul (vyvíja) obvinený.
Na základe týchto kritérií by malo byť možné charakterizovať situáciu, kedy je možné inštitút agenta provokatéra
na účely odhaľovania najzávažnejších foriem trestnej činnosti využiť. Niektoré z uvedených kritérií sú taktiež do istej miery
polemické. Ako som už v súvislosti s výkladom o legálnosti agenta provokatéra v našich podmienkach uviedla, aj v tomto
prípade je pomerne polemická podmienka existencie dôvodného podozrenia z trestného činu obvineného a tiež
odhodlanie spáchať trestný čin. Potenciálny subjekt môže vnútorne uvažovať o spáchaní trestného činu, môže dokonca
prijať rozhodnutie, že tento trestný čin spácha a byť pripravený na jeho spáchanie vo vhodnej situácii, no v každom
z týchto prípadov ide o vnútornú stránku trestného činu, za ktorú bez naplnenia vonkajšej (objektívnej stránky) nemožno
nikoho postihovať. Nikoho nemožno postihovať za úmysel a odhodlanie spáchať trestný čin, keď sa naskytne vhodná
príležitosť na jeho spáchanie. Ak by sa dôvodné podozrenie malo vzťahovať len na zamýšľanú trestnú činnosť, pri ktorej
sa subjekt ešte nedopustil žiadneho konania, ktoré by napĺňalo skutkovú podstatu konkrétnych trestných činov,
k takémuto využitiu agenta by bolo potrebné pristupovať odmietavo. Vykladanie tejto (prvej) podmienky v kontexte
s podmienkou poslednou (štvrtou) však nasvedčuje tomu, že podozrivý sa v tomto prípade už sám (bez ovplyvnenia
agenta a bez vyvolania agentom) musel dopustiť určitého trestnoprávne relevantného konania. Na základe zistenia tohto
konania je možné následne prijať dôvodné podozrenie z trestnej činnosti. Na tomto podklade je následne možné vydať
rozhodnutie o využití agenta. Faktom však je, že na odhaľovanie takejto už existujúcej trestnej činnosti a získavanie
dôkazov o nej postačuje činnosť agenta kontrolóra a nie je potrebné iniciatívne navádzanie na spáchanie trestného činu.
V rámci neho totiž štát prostredníctvom svojich orgánov významne zasahuje do skutkového deja a stáva sa jeho
neoddeliteľnou súčasťou, čo je neprípustné. Štát, ktorý má chrániť zákon, v tomto prípade stráca legitimitu trestať, ak ho
sám prostredníctvom svojich orgánov porušuje.11
Rozsah, spôsob a účel ovplyvňovania obvineného predstavuje ďalšie kritérium hodnotenia prípustnosti použitia
agenta provokatéra. Subsumuje v sebe tri parciálne kritériá – kritérium rozsahu, spôsobu a účelu ovplyvňovania.
Azda najjasnejšie je kritérium účelu ovplyvňovania, keďže činnosť agenta by mala smerovať k odhaľovaniu
konkrétnych trestných činov (v našom prípade korupčných) a získavaniu dôkazov o nich. Činnosť agenta tak všeobecne
prispieva k zisťovaniu, odhaľovaniu a usvedčovaniu páchateľov tých najzávažnejších trestných činov.

Rozsudok vo veci Teixeira de Castro vs. Portugal zo dňa 9.06.1998, (44/1997/828/1034), bod 36.
DAVID, V., NETT, A.: Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém, s. 294.
10 Tamtiež, s. 293.
11 K tomu pozri REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, s. 199 a nasl.
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V súvislosti s rozsahom provokácie možno pripustiť, že agent do istej miery determinuje povahu trestného činu,
na ktorý sa provokácia vzťahuje. Pri korupčných trestných činoch možno uvažovať hlavne o rozsahu, v akom agent
prisľúbi, poskytne, ponúkne, prijme, žiada či dá si sľúbiť úplatok vo vzťahu k verejnému činiteľovi, či už domácemu alebo
zahraničnému. Pomocou kvalifikovaných skutkových podstát korupčných trestných činov je možné postihovať prípady,
keď sa páchateľ dopustí tohto trestného činu vo veľkom rozsahu (teda najmenej vo výške 133 000 Eur). Je teda na
agentovi, aby konkrétnu výšku sumy určil s prihliadnutím na všetky okolností prípadu, hlavne na povahu plnenia, ktoré je
za úplatok poskytované resp. má byť poskytované. Zodpovedajúce stanovenie výšky úplatku je pomerne problematické.
Výška úplatku pritom nesmie byť príliš nízka, nakoľko by sa podozrivému korupcia nevyplatila. Na druhej strane však
nesmie byť ani príliš vysoká, nakoľko za takýto úplatok by bolo možné na korupciu zlákať aj osoby, ktoré sa korupčne
nikdy nesprávali a ani nemali v úmysle korupčne sa správať, ale danej ponuke neodolali. Agentovi je daná pomerne široká
škála (do 133 000 Eur), v rámci ktorej sa sám môže rozhodovať o výške úplatku a to bez toho, aby táto výška
ovplyvňovala aj trestnú sadzbu za trestný čin, na ktorý sa príkaz na použitie agenta vzťahuje.
Spôsob činnosti agenta je závislý od viacerých objektívnych aj subjektívnych kritérií, ktoré ešte sami o sebe nie
sú rozhodujúce. V každom prípade je veľmi dôležité posudzovať samotnú činnosť, ktorá je vykonávaná agentom, taktiež
vydanie príkazu oprávnenými subjektmi na použitie agenta, komplexnosť a dostatočnosť podkladov, na základe ktorých
bol príkaz vydaný a podobne. Ide však o kritériá, ktoré majú oporu v judikatúre súdov a táto je značne nejednotná.
V niektorých prípadoch opiera legálnosť agenta o zásady (trestného) hmotného práva, inokedy o zásady (trestného) práva
procesného. Dominuje v nich však právo na spravodlivý proces, ktoré vypláva aj z článku 6 Dohovoru o základných
ľudských právach a slobodách.
Veľmi zaujímavá je aj právna úprava a judikatúra v susednej Českej republike. V prvom rade je potrebné si
uvedomiť, že česká trestnoprávna úprava nepozná tento inštitút. Otázky policajnej provokácie boli navyše pro futuro
odmietnuté aj na úrovni Ústavného súdu Českej republiky. Veľmi zaujímavá je jeho argumentácia v tejto veci. Podľa jeho
názoru policajná provokácia odporuje článku 8 ods. 2 Listiny základních lidských práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993
Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., v ďalšom texte len ,,Listina“), ktorým je garantované stíhanie
a pozbavenie osobnej slobody len zo zákonných dôvodov. Ak právny poriadok umožňuje použitie tajného agenta,
podmienky pre jeho využitie musia byť stanovené na úrovni zákona a každý postup, ktorý je v rozpore so zákonnými
podmienkami je postupom kontra legem. Taktiež však v tomto prípade argumentuje porušením pravidla, že len zákon určí,
ktoré konanie je trestným činom a aký trest alebo iné ujmy na právach a majetku zaň možno uložiť (článok 39 Listiny).
Vyjadruje tak neprípustnosť zásahu štátu do skutkového deja trestnej činnosti a uvádza, že za prípady, kedy sa policajný
orgán prostredníctvom provokácie podieľa na dotváraní skutkového deja trestného činu preberá zodpovednosť štát. Za
takéto konanie nemožno v žiadnom prípade osobu zvedenú na spáchanie trestného činu stíhať. A v konečnom dôsledku
argumentuje aj porušením článku 7 ods. 1 Dohovoru o základných ľudských právach, ktorý sa taktiež týka ukladania
trestov výhradne na základe zákona. V závere dodáva, že dôkazy v trestnom konaní musia byť obstarávané zákonným
spôsobom a použitie provokácie je neprípustné.
4

ZÁVER
Otázky a celkovo úvahy týkajúce sa legálnosti inštitútu agenta sú veľmi špecifické a do značnej miery aj
polemické. Zatiaľ čo legálnosť inštitútu agenta kontrolóra nespôsobuje viac menej žiadne väčšie problémy, inštitút agenta
provokatéra možno opodstatnene nazvať jedným z najkontroverznejších inštitútov nášho trestného práva procesného. Je
tomu tak z dôvodu, že viaceré podmienky, na ktorých splnenie je viazané použitie tohto inštitútu sú nanajvýš sporné.
Vzhľadom na ich polemickosť a neexistenciu kvalitných garancií, ktoré majú zabrániť zneužitiu tohto inštitútu, odborná
trestnoprávna obec zaujala k tomuto inštitútu odmietavý postoj. Tento sa prejavil nie len v európskej legislatíve, ale aj na
úrovni európskej judikatúry.
Dôležité je, že právny rámec problematiky policajnej provokácie vo väčšine prípadov absentuje. Nezastupiteľné
miesto je z toho dôvodu priznané judikatúre súdov, ktoré však v týchto otázkach postupujú prípad od prípadu. Následne je
v súvislosti s judikatúrou evidentná snaha vykladať konkrétne rozsudky podstatne širšie, nad rámec skutkových okolností
prípadu a v mnohých prípadoch aj nesprávne. Typicky rozsudkom vo veci T. de Castro vs. Portugalsko je v súčasnosti
odvodňovaný rad prístupov vo vzťahu k agentovi provokatérovi. Pritom však išlo o podstatne odlišnú trestnú činnosť, ktorá
mala drogový charakter a v ktorej sa Európsky súd pre ľudské práva vyjadril k neprípustnosti využitia tajných agentov
v prípade, kedy na ich použitie absentovali podmienky, ktoré sa inak pre využitie tohto inštitútu vyžadujú.
Je možné sa stretnúť s viacerými názormi, postojmi a prístupmi k hodnoteniu inštitútu agenta provokatéra. Na
jednej strane ide o extrém absolútneho odmietania a na druhej strane ide o extrém pomerne benevolentného využívania
tohto inštitútu. Ani k jednému z uvedených postojov sa nemožno celkom bezvýhradne prikloniť. Všeobecne je potrebné
hľadať rovnováhu medzi záujmami štátu na odhaľovaní najzávažnejších foriem trestnej činnosti a usvedčovaní ich
páchateľov a záujmami na ochrane základných ľudských práv garantovaných nie len na národnej, ale aj na nadnárodnej
úrovni, do ktorých tento inštitút výrazne zasahuje.
Prístupy k posudzovaniu legálnosti agenta sú rôzne. Všeobecne prevláda odborný názor, ktorý provokáciu
považuje za neprípustnú a odporujúcu základným princípom právneho a demokratického štátu. Faktom však je, že aj
naďalej sa objavujú názory, ktoré vystupujú v prospech provokácie a snažia sa ju adekvátne aj zdôvodniť. Práve táto
diskusia je považovaná za hnací motor ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Odlišné ponímanie provokácie však v mnohých
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prípadoch vedie až ku konfliktu v otázkach základných zásad trestného práva a právneho štátu. Je nanajvýš polemické, či
ochrana spoločnosti má mať prednosť pred najzávažnejšou trestnou činnosťou a akej povahy majú byť prostriedky použité
na jej ochranu.
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ZAISTENIE POČÍTAČOVÝCH ÚDAJOV
Nina Vančíková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá zaistením počítačových údajov. Zdôrazňuje, že akýkoľvek zásah do
inak chránených občianskych práv a slobôd musí byť legálny, legitímny a proporcionálny. Na príkladoch rozhodnutí
Ústavného súdu Slovenskej republiky ako i súdov ďalších krajín poukazuje na niektoré aplikačné problémy súvisiace
s výkonom zaistenia počítačových údajov a načrtáva možnosti ich riešenia.
Kľúčové slová: Dohovor o počítačovej kriminalite, počítačové údaje, poskytovateľ služieb, prenášané údaje, zaistenie
počítačových údajov.
Abstract: The author is focusing on the seizure of computer data. She underlines that any intervention into fundamental
rights and freedoms must be justified, lawful, legitimate and proportionate. Through analysis of decisions of the
Constitutional Court of the Slovak Republic and the courts of other countries she identifies several practical problems
related to the execution of seizure of computer data and provides for possible solutions.
Key words: Convention on Cybercrime, computer data, service provider, treffic data, seizure of the computer data.
1

ÚVOD
Počítače dnes používame skoro vo všetkých odvetviach života, slúžia na komunikáciu, výrobu, vzdelávanie
a v neposlednom rade i na zábavu. Rozvoj počítačov a ich neustále zdokonaľovanie však prispel i k negatívnemu javu
v spoločnosti. Tieto sa začali používať na páchanie kriminality. Vznikol fenomén, doposiaľ nepoznaný, počítačová
kriminalita1. Odborná diskusia, ktorá sa tejto téme venovala, sa priklonila k názoru prvý krát publikovanom kolektívom
Smejkal, Sokol, Vlček2, že pod pojmom „počítačová kriminalita“ je potrebné chápať páchanie trestnej činnosti, v ktorej
figuruje určitým spôsobom počítač ako súhrn technického a programového vybavenia vrátane dát, alebo iba ako
komponent, prípadne väčšie množstvo počítačov samostatných alebo prepojených do počítačovej siete, a to buď ako
predmet tejto trestnej činnosti samozrejme s výnimkou tej trestnej činnosti, ktorej predmetom sú popísané zariadenia ako
veci hmotné alebo ako nástroj trestnej činnosti3. Niektorí autori považujú za tretiu kategóriu prípady, keď je počítač
vedľajším prvkom pri protiprávnom konaní4
2

DOHOVOR O POČÍTAČOVEJ KRIMINALITE (2001) (Č. 185)
Dohovor o počítačovej kriminalite, ktorý bol prijatý v Budapešť 23. 11. 2001 (ďalej len „Dohovor“), v kapitole
I v článku 1 vymedzil pojmy počítačový systém, počítačové údaje, poskytovateľ služieb a prenášané údaje.
Počítačový systém – je akékoľvek zariadenie alebo skupinu vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z
ktorých jedno alebo viaceré vykonávajú automatizované spracovávanie údajov podľa programu.
Počítačové údaje – sú akékoľvek fakty, informácie alebo pojmy vo forme, ktorá je vhodná na spracovanie v
počítačovom systéme vrátane programu umožňujúceho nariadiť výkon nejakej činnosti počítačovým systémom.
Poskytovateľ služieb – je akýkoľvek štátny alebo súkromný subjekt, ktorý poskytuje používateľovi jeho služieb
možnosť komunikovať prostredníctvom počítačového systému a akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracováva alebo uchováva
počítačové údaje pre takúto komunikačnú službu alebo používateľov takejto služby.
Prenášané údaje – sú akékoľvek počítačové údaje, ktoré súvisia s komunikáciou prostredníctvom počítačového
systému, generované počítačovým systémom, ktorý tvoril súčasť komunikačného reťazca, s uvedením pôvodu, cieľa,
trasy, času, dátumu, objemu, trvania komunikácie alebo typu skrytej služby.
V Dohovore sa členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú signatármi tohto dohovoru zaviazali, že každá
strana prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na to, aby umožnili jej príslušným orgánom
nariadiť alebo obdobným spôsobom zabezpečiť urýchlené uchovanie špecifikovaných počítačových údajov vrátane
prenášaných údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému, najmä ak existujú dôvody domnievať sa,
že hrozí osobitné riziko straty alebo pozmenenia týchto počítačových údajov (článok 16 Dohovoru).
Vyššie uvedené sa uplatňuje prostredníctvom príkazu adresovaného osobe, aby uchovala a udržiavala celistvosť
týchto počítačových údajov tak dlho, ako je nutné, najviac však 90 dní. Takýto príkaz sa môže následne obnoviť.

ZÁHORA, J.: Počítačová kriminalita v európskom kontexte, Justičná revue, ročník 57, rok 2005, číslo 2,s. 207.
SMEJKAL, V., SOKOL, T., VLČEK, M.: Počítačové právo. Praha, C. H. Beck 1995, s. 220.
3 VLADIMÍR S.: Počítačová a internetová kriminalita v České republice, Právní rozhledy 2/1999, s. 1.
4 GOODMAN, M., D. Why the Police Don´t Care About Computer Crime,
http://jolt.law.harvard.edu/articles/10hjolt465.html
1
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Zároveň každá strana musí prijať také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na udelenie
oprávnenia jej príslušným orgánom nariadiť:
a) osobe na jej území, aby predložila špecifikované počítačové údaje v držbe alebo pod kontrolou tejto osoby,
ktoré sú uložené v počítačovom systéme alebo na pamäťovom nosiči počítačových údajov; a
b) poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka svoje služby na území tejto strany, aby predložil informácie o
predplatiteľovi týkajúce sa takých služieb, ktoré sú v držbe alebo pod kontrolou poskytovateľa (článok 18
Dohovoru).
Každá strana sa tiež zaviazala prijať také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na
udelenie oprávnenia jej príslušným orgánom prehliadať alebo podobným spôsobom získať prístup:
a) do počítačového systému alebo jeho časti a k počítačovým údajom v ňom uloženým; a
b) k pamäťovému nosiču počítačových údajov, na ktorom môžu byť počítačové údaje uložené, na jej území.
Tieto opatrenia zahrnujú i právomoc:
a) zaistiť alebo podobným spôsobom zabezpečiť počítačový systém alebo jeho časť, alebo pamäťový nosič
počítačových údajov;
b) vyhotoviť a ponechať si kópiu týchto počítačových údajov;
c) zachovať celistvosť relevantných uložených počítačových údajov; a
d) znemožniť prístup k takýmto počítačovým údajom alebo ich odstrániť z počítačového systému, do ktorého sa
vstúpilo(článok 19 Dohovoru).
Dohovor nadobudol platnosť 01.07.2004 v súlade s článkom 36 odsek 3. Pre Slovenskú republiku nadobudol
platnosť 01.05.2008 v súlade s článkom 36 odsek 45.
3

DODATKOVÝ PROTOKOL K DOHOVORU O POČÍTAČOVEJ KRIMINALITE (2003) (Č. 189)
Členské štáty Rady Európy a ostatné účastnícke štáty Dohovoru o počítačovej kriminalite podpísali 28.02.2003
Dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa kriminalizácie činov rasistickej a xenofóbnej povahy
spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.
Účelom tohto protokolu je doplniť pre strany protokolu ustanovenia Dohovoru o počítačovej kriminalite otvoreného
na podpis v Budapešti 23. novembra 2001 (ďalej len "dohovor") o kriminalizáciu činov rasistickej a xenofóbnej povahy
spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.
4

ZÁKON ĆÍSLO 301/2005 Z. Z. TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Právna úprava Slovenskej republiky reaguje na Dohovor v ustanovení § 90 Trestného poriadku. V rámci
rekodifikácie bol zavedený nový inštitút na zaisťovanie počítačových údajov v trestnom konaní a to uchovanie a vydanie
počítačových údajov.
Podľa § 90 odsek 1 Trestného poriadku ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie
nevyhnutné uchovanie uložených počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom
počítačového systému, môže predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor
vydať príkaz, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami, osobe, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa
nachádzajú také údaje, alebo poskytovateľovi takých služieb, aby
a) také údaje uchovali a udržiavali v celistvosti,
b) umožnili vyhotovenie a ponechanie si kópie takých údajov,
c) znemožnili prístup k takým údajom,
d) také údaje odstránili z počítačového systému,
e) také údaje vydali na účely trestného konania.
Zákon teda umožňuje zaistiť dva druhy počítačových údajov – vlastné počítačové dáta
(najmä rôzne druhy grafických, audiovizuálnych, textových či iných súborov, databáz, počítačových programov a podobne,
bez ohľadu na to, kde sú umiestnené, či už ako obsah webových stránok, či na iných serveroch, osobných počítačoch, ale
aj na každom médiu schopnom uchovať počítačové dáta) a prevádzkové údaje (tieto netvoria obsah komunikácie, ale sú
pre komunikáciu len pomocnými údajmi, sú to najmä telefónne čísla, IP adresy užívateľa, druh koncového zariadenia
alebo iného zariadenia, tarifný kód, celkový počet jednotiek volania účtovaných v zaúčtovanom období)6.
Je potrebné rozlišovať postup podľa § 90 Trestného poriadku a postup podľa § 115 Trestného poriadku,
respektíve § 116 Trestného poriadku. Inštitút podľa § 90 Trestného poriadku nemôže byť použitý na získanie počítačových
údajov v reálnom čase, ktoré ešte nie sú vytvorené a uchovávané. Nie je to možné ani v prípade, ak počítačové údaje sú
zachytené vo forme správy (či už SMS, MMS alebo e-mailu), ktoré doposiaľ adresátovi neboli doručené.
V príkaze okrem náležitostí vyžadovaných zákonodarcom v ustanovení § 181 Trestného poriadku je potrebné
najmä špecifikovať údaje, ktoré sa majú uchovať alebo vydať. Zákonodarca stanovil i čas, po ktorý bude uchovávanie
údajov vykonávané, tento môže byť až na 90 dní, a ak je potrebné ich opätovné uchovanie, musí byť vydaný nový príkaz.
Zároveň je potrebné špecifikovať osobu, v ktorej držbe, alebo pod kontrolou sa tieto údaje nachádzajú, alebo
5
6

Pozri i Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky číslo 137/2008 Z. z.
ZÁHORA, J.: Uchovanie a vydanie počítačových údajov, Justičná revue, ročník 58, rok 2006, číslo 1, s. 3.
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prevádzkovateľa takýchto služieb. Týchto je potrebné poučiť, že v súlade s ustanovením § 70 Trestného poriadku im
môže byť v prípade neuposlúchnutia príkazu uložená poriadková pokuta. Zároveň im môže byť uložená povinnosť
zachovať v tajnosti opatrenia uvedené v príkaze (taktiež pod hrozbou poriadkovej pokuty). Osoba, v ktorej držbe alebo
pod jej kontrolou sa nachádzajú počítačové údaje, vydá tieto údaje, alebo poskytovateľ služieb vydá informácie týkajúce
sa týchto služieb, ktoré sú v jeho držbe alebo pod jeho kontrolou, tomu, kto vydal príkaz t. j. buď predsedovi senátu alebo
prokurátorovi (pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní).
V prípade, ak uchovávanie počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov na účely trestného konania už nie
je potrebné, vydá predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor bez meškania
príkaz na zrušenie uchovávania týchto údajov.
5

APLIKAČnĚ PROBLÉMY a REAKCIA SÚDOV
Keďže je inštitút uchovania a vydania počítačových údajov pomerne mladým v rámci trestného konania, prináša
jeho realizácia a uplatňovanie v praxi pomerne veľa otáznikov. Tento inštitút sa čoraz častejšie využíva v procese
dokazovania niektorého zo závažných daňových trestných činov. Súvisí to najmä s vedením účtovných záznamov
v súhrne tvoriacich účtovnú dokumentáciu v technickej forme t. j. elektronickým, optickým prípadne iným ako písaným
spôsobom7. Takáto právna úprava vzťahujúca sa k počítačovým údajom znásobuje použiteľnosť § 90 Trestného
poriadku8.
Na niektoré aplikačné problémy už reagoval i Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Prvou
lastovičkou bolo uznesenie ústavného súdu číslo konania II. ÚS 384/08-21, ktorým ústavný súd sťažnosť JUDr. E. V.,
PhD. odmietol. Konštatoval však, že z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ namieta porušenie aj iných práv ako sú
označené v sťažnostnom návrhu, pričom tieto práva, aj keď ich neuviedol do petitu, ako napríklad právo na súkromie,
ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena atď., môže sťažovateľ uplatniť v iných konaniach, na ktoré ho oprávňujú
príslušné právne predpisy9.
Následne ústavný súd rozhodol uznesením číslo konania III. ÚS 122/2010-16 o sťažnosti spoločnosti T., s. r. o.,
B., a JUDr. J. T., B., zastúpených advokátom Mgr. R. K., B., pre namietané porušenie ich základného práva na súdnu
ochranu podľa článku. 46 odsek 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) a podľa článku 36 odsek 1 Listiny
základných práv a slobôd (ďalej len “Listina“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva (ďalej len „Dohovor“) na účinný prostriedok nápravy podľa článku 13
Dohovoru uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisovej značky 3 Sžz 2/2009 z 26. novembra 2009 tak, že
túto taktiež odmietol ako zjavne neopodstatnenú. Nad rámec uvedeného však poznamenal, že uznesením číslo konania II.
ÚS 96/2010-17 zo 4. marca 2010 prijal na ďalšie konanie sťažnosť sťažovateľov pre namietané porušenie viacerých práv,
medzi inými aj základného práva podľa článku 46 odsek 1 Ústavy a podľa článku 36 odsek 1 Listiny postupom úradu boja
proti korupcii v konaní vedenom pod spisovej značky ČVS: PPZ-308/BPK-B-2008 a príkazom úradu špeciálnej prokuratúry
číslo konania VII/1 Gv 191/08-25 z 9. marca 2009. Predmetom tohto konania bude posúdenie zákonnosti a ústavnej
konformnosti namietaných postupov, rozhodnutí a zásahov orgánov činných v trestnom konaní, pričom ide o totožné
postupy či zásahy, ktorých elimináciu a následné zjednanie nápravy žiadali sťažovatelia v rámci konania pred najvyšším
súdom.
V náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo III. ÚS 68/2010-62 opierajúc sa o judikatúru Európskeho
súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) ústavný súd konštatoval, že je potrebné realizáciu inštitútu uchovania a vydania
počítačových údajov podľa ustanovení § 90 Trestného poriadku v okolnostiach prípadu sťažovateľa (pamäťové médium
obsahovalo údaje týkajúce sa profesijnej činnosti sťažovateľa ako advokáta) považovať za zásah do jeho práva na
súkromie tak podľa článku 19 odsek 3 a článku 22 odsek 1 Ústavy, ako aj podľa článku 8 Dohovoru. Zmyslom zákonnej
požiadavky realizácie príkazu podľa § 90 Trestného poriadku je posúdenie, či jeho použitie, ktoré požaduje zložka
výkonnej moci, je v medziach Ústavy a je zároveň konformné s požiadavkami Dohovoru zakotvujúceho tzv. negatívnu
povinnosť štátu spočívajúcu v obmedzení zásahov verejnej moci do súkromného života jednotlivcov.
Ústavný súd konštatoval, že príkaz prokurátora nebol legálny, pretože nespĺňal podmienky vyplývajúce z
príslušných ustanovení Trestného poriadku (nedostatočné odôvodnenie a čas uchovávania údajov). Ústavný súd
nepripustil extenzívny výklad generálneho prokurátora Slovenskej republiky, podľa ktorého verbálny výklad dotknutých
ustanovení vylučuje potrebu ustanovenia časového limitu v prípade realizácie inštitútu uchovania a vydania počítačových
údajov spôsobom podľa ustanovení § 90 ods. 1 písmeno b) a písmeno e) Trestného poriadku.10 Ústavný súd sa však
vôbec nezaoberal skutočnosťou, že v obsahu napadnutého príkazu bol v zmysle ustanovenia § 90 odsek 5 Trestného
zákona súčasne poverený vyhotovením kópie vyšetrovateľ Odboru boja proti korupcii Bratislava Úradu boja proti korupcii
Prezídia Policajného zboru a to za asistencie pracovníka oddelenia kriminálnych analýz, ktorý disponuje odbornými
znalosťami za účelom vyhotovenia kópie údajov. V prípade ak ústavný súd nepripustil výklad generálneho prokurátora
Bližšie pozri § 35 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov.
ŠANTA, J.: K niektorým špecifickým aspektom dokazovania trestných činov daňových, Justičná revue, ročník 60, rok 2008, číslo12, s.
1704.
9 Pozri napríklad II. ÚS 473/2010-14.
10 Pozri I. ÚS 117/07.
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o nepotrebnosti uvedenia lehoty pri postupe podľa § 90 odsek 1 písmeno b) a písmeno e) Trestného poriadku, mal sa
vysporiadať i s ustanovením § 90 odsek 5 Trestného poriadku a konštatovať, že toto ustanovenie bolo porušené, pretože
počítačové údaje neboli vydané prokurátorovi (vec bola v štádiu prípravného konania). V súlade s postupom podľa § 93
mala byť o uvedenom spísaná zápisnica obsahujúca aj dostatočne presný opis vydaných počítačových údajov (v prípade,
ak by ju vydal dobrovoľne), respektíve odňatých alebo prevzatých počítačových údajov. Osobe, ktorá počítačové údaje
vydala, alebo ktorej boli odňaté alebo od nej prevzaté, mal orgán (v tomto prípade prokurátor), ktorý úkon vykonal, ihneď
vydať písomné potvrdenie o prevzatí počítačových údajov, alebo rovnopis zápisnice. Osobu, ktorej počítačové boli
zaistené, o tom musí písomne vyrozumieť orgán, ktorý počítačové údaje prevzal.
Ústavný súd ďalej konštatoval, že príkaz bol legitímny, keďže zásah bol v záujme predchádzania zločinnosti.
Primeranosť zásahu do práva sťažovateľa na súkromie, však nebolo možné zodpovedne posúdiť z dôvodu absencie
náležitého odôvodnenia príkazu11.
Zistené nedostatky príkazu prokurátora spočívajúce v nedodržaní kritéria legálnosti nebolo
možné akceptovať, a preto ústavný súd vyslovil, že príkazom prokurátora boli porušené označené základné práva
sťažovateľa garantované Ústavou, Listinou, ako aj právo sťažovateľa garantované Dohovorom.
Obdobne rozhodol ústavný súd i v ďalších nálezoch II. ÚS 53/2010 a II. ÚS 96/2010.
Ústavný súd sa pri posudzovaní kritéria legálnosti zaoberal i stanoviskom generálneho prokurátora, ktoré
prezentuje názor, že trestnoprocesná úprava pre účely získania počítačových údajov poskytuje „dve alternatívy“ – inštitút
uchovania a vydania počítačových údajov podľa § 90 Trestného poriadku a inštitút povinnosti na vydanie veci podľa § 89
Trestného poriadku, pričom voľba alternatívy, ktorou orgán činný v trestnom konaní zabezpečí ich získanie, patrí bez
ďalšieho do jeho právomoci (v danom konkrétnom prípade do právomoci vyšetrovateľa). Ústavný súd vyslovil, že toto
stanovisko nemožno akceptovať. Záujem štátu na ochrane pred zločinnosťou zakladajúci legitímnosť zásahov do práva
na súkromie pri realizácii niektorých inštitútov podľa štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku („Zaistenie osôb a vecí“ )
musí byť uvedený do rovnováhy so závažnosťou zásahu do tohto práva. Znamená to zvoliť pri realizácii zásahu čo
najmiernejší prostriedok, ktorý je súčasne spôsobilý zabezpečiť dosiahnutie sledovaného cieľa. Samotná právna úprava
obsiahnutá v Trestnom poriadku na túto požiadavku reflektuje a určuje na dosiahnutie špecifického cieľa (získanie
počítačových údajov dôležitých pre objasnenie trestnej činnosti) prostriedok zaručujúci požadovanú proporcionalitu,
ktorým je úkon uchovania a vydania počítačových údajov zakotvený v ustanoveniach § 90 Trestného poriadku. Je
nepochybné, že ide o prostriedok, ktorého realizácia predstavuje zásah menšej intenzity v porovnaní so situáciou, keby sa
na dosiahnutie cieľa zvolil inštitút vydania, respektíve odňatia veci. Napokon to potvrdzuje aj rozdielny režim realizácie
uvedených prostriedkov. Vyzvať podľa § 89 odsek 3 Trestného poriadku na vydanie veci je policajt oprávnený bez toho,
aby potreboval príkaz či súhlas prokurátora. K odňatiu veci podľa § 91 odsek 1 Trestného poriadku môže policajt pristúpiť
na základe vlastného príkazu vydaného po predchádzajúcom súhlase prokurátora, bez predchádzajúceho súhlasu
prokurátora môže policajt vydať príkaz len vtedy, ak predchádzajúci súhlas nemožno dosiahnuť a vec neznesie odklad.
Naproti tomu na realizáciu úkonu uchovania a vydania počítačových údajov podľa § 90 Trestného poriadku potrebuje
policajt nevyhnutne príkaz prokurátora ako orgánu vykonávajúceho dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím
trestného stíhania a v prípravnom konaní (§ 230 Trestného poriadku).
Policajt v danom konkrétnom prípade pre účely získania počítačových údajov zvolil prostriedok – zaistenie
samotného počítačového vybavenia (z obsahu zápisnice nie je zrejmé, či išlo o úkon vydania alebo odňatia veci), ktorý
pre tento účel zákonná úprava neumožňuje, jeho postup preto treba považovať za nelegálny.
Nedodržanie kritéria legálnosti (ktorým došlo súčasne k porušeniu kritéria proporcionality nastoleného samotnou
zákonnou normou) diskvalifikuje postup polície z medzí zákonnosti, a teda konformnosti s ústavou a dohovorom.
ESĽP už mnohokrát konštatoval, že „súkromný život“ je široký pojem nevhodný na vyčerpávajúcu definíciu
(napríklad Peck c. Spojené kráľovstvo z 28. januára 2003), a vo vzťahu k predmetnému pojmu vyhlásil: „Bolo by príliš
obmedzujúce ohraničiť pojem na vnútorný kruh, v ktorom jednotlivec môže žiť svoj osobný život podľa vlastného výberu, a
úplne z neho vylúčiť vonkajší svet mimo tohto kruhu. Rešpektovanie súkromného života musí tiež zahŕňať určitý stupeň
práva vytvoriť a rozvíjať vzťahy s ostatnými ľudskými bytosťami. Navyše sa zdá, že niet dôvodu na princíp, prečo toto
chápanie pojmu súkromný život by sa malo prijať na vylúčenie činnosti odbornej alebo obchodnej povahy, keďže počas
svojho pracovného života má väčšina ľudí významnú, ak nie najväčšiu možnosť rozvíjať vzťahy s okolitým svetom. Tento
pohľad podporuje skutočnosť, že nie je vždy možné jasne rozlíšiť, ktoré činnosti jednotlivca sú súčasťou ich
profesionálneho alebo obchodného života a ktoré nie. Osobitne, v prípade osoby vykonávajúcej slobodné povolanie, jeho
práca v tomto kontexte môže tvoriť súčasť jeho života do takej miery, že sa stáva nemožným vedieť, v akom postavení v
danom momente koná (Niemietz c. Nemecko z 16. decembra 1992).
ESĽP sa vo veci Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakúsku zaoberal súčasným vykonávaným prehliadky
iných priestorov (v spoločnostiach, ktoré mali sídlo v advokátskej kancelárii), v rámci ktorej boli zabavené listiny
a prehliadkou počítača a dátových nosičov. Konštatoval, že i keď bol člen advokátskej komory dočasne prítomný pri
prehliadke počítača a dátových nosičov, bol hlavne zaneprázdnený dohľadom pri zabavovaní listín, a preto nemohol
riadne vykonávať svoju dozerajúcu funkciu pri elektronických dátach. Zároveň protokol o zabezpečení dát bol spísaný až
11

Pozri napríklad III. ÚS 80/08, I. ÚS 117/07, I. ÚS 241/07.
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s odstupom času po vykonaní prehliadky. Vinou policajtov neboli dodržané niektoré procesné záruky určené na
zabránenie akéhokoľvek zneužitia alebo svojvôle a k ochrane advokáta dodržovať povinnosť mlčanlivosti, čím boli
prehliadka a zabavenie elektronických dát neprimerané k sledovanému legitímnemu cieľu.
Slobodou harddisku sa zaoberal i Nemecký ústavný súd, pričom uviedol, že medzi základné občianske práva
patrí istota, že nikto nemôže vniknúť so súkromného domu alebo otvárať poštu – teda právo prehľadávať obsah cudzieho
počítača. Podľa súdu musí existovať právo na „zaručenie dôvernosti a integrity informačno-technických systémov.
Zároveň zdôraznil, že to neznamená zánik práva prehľadávať počítačové súbory na harddisku ako metódu boja proti
závažnej kriminalite, napríklad detskej pornografii, v takom prípade musí byť v stávke „nesmierne dôležitý právny statok,“
teda život a sloboda osôb alebo ohrozenie podstaty štátu či samých základov ľudskej existencie. Nariadiť prehľadávanie
počítačových údajov na diaľku môže nariadiť len súd a údaje nemôžu byť archivované12.
6

ZÁVER
Inštitút uchovania a vydania počítačových údajov je nepochybne prínosom pre získavanie dôkazov v trestnom
konaní, no pri jeho realizácii je potrebné postupovať s náležitou starostlivosťou. Je možné ho vykonať iba za predpokladu,
že sledovaný cieľ nie je možné zabezpečiť miernejším zásahom do práv garantovaných Dohovorom a Listinou, za
súčasného rešpektovania zákonných ustanovení a postupov. Vždy je potrebné eliminovať vznik neprípustnej situácie
znamenajúci závažný zásah do práv jednotlivca na súkromný život a izolovať údaje relevantné pre trestné konanie od tzv.
vedľajšieho produktu prehliadky13. Zároveň je potrebné bezodkladné zlikvidovanie zaistených počítačových údajov potom,
čo nie sú potrebné pre účely trestného konania v súlade s ustanovením § 90 odsek 3 Trestného poriadku.
I keď je tento inštitút pomerne mladým na „poli dôkazov,“ v praxi rýchlo ukázal svoje opodstatnenie, ale
i nedostatky. Niektorými nedostatkami sa v rámci svojej rozhodovacej právomoci zaoberal i Ústavný súd Slovenskej
republiky, najmä s poukazom na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Pri uplatňovaní tohto inštitútu sú
aplikačnou praxou signalizované poznatky, na ktoré reaguje i zákonodarca. V súčasnom období je v pripomienkovom
konaní návrh novely Trestného poriadku týkajúci sa okrem iného i ustanovenia § 90 Trestného poriadku. Navrhuje sa, aby
obligatórne ustanovenie času v príkaze (§ 90 odsek 2 Trestného poriadku), po ktorý bude uchovávanie údajov
vykonávané (90 dní), bude prichádzať do úvahy len v prípadoch, ak je potrebné také údaje uchovať a udržať v celistvosti
(písmeno a)) alebo v prípadoch ak je potrebné znemožniť prístup k takým údajom (písmeno c)). V ostatných prípadoch
uvedených v § 90 odsek 1 Trestného poriadku je uvedenie času v príkaze reštriktívne a bezpredmetné. Zároveň
zákonodarca v ustanovení § 90 odsek 5 Trestného poriadku navrhuje doplniť slová „alebo osoba uvedená v príkaze,“ čo
tiež odstráni problémy súvisiace s realizáciu tohto inštitútu.
Použitá literatúra:
GOODMAN, M., D. Why the Police Don´t Care About Computer Crime,
SMEJKAL, V., SOKOL, T., VLČEK, M.: Počítačové právo. Praha, C. H. Beck 1995, s. 220
VLADIMÍR S.: Počítačová a internetová kriminalita v České republice, Právní rozhledy 2/1999, s. 1
ŠANTA, J.: K niektorým špecifickým aspektom dokazovania trestných činov daňových, Justičná revue, ročník 60, rok
2008, číslo 12, s. 1704
ZÁHORA, J.: Počítačová kriminalita v európskom kontexte, Justičná revue, ročník 57, rok 2005, číslo 2, s. 207
ZÁHORA, J.: Uchovanie a vydanie počítačových údajov, Justičná revue, ročník 58, rok 2006, číslo 1, s. 3
Zákon číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky číslo 137/2008 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo konania I. ÚS 117/07
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo konania I. ÚS 241/07
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo konania III. ÚS 80/08
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo konania II. ÚS 473/2010,
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Peck c. Spojené kráľovstvo z 28. januára 2003, zdroj:
http://radaeuropy.sk/swift_data/source/dokumenty/rada.../niemietz.pdf
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakúsku z 16. Októbra 2007,
zdroj: http://radaeuropy.sk/swift.../databaza_rozsudkov_ESLP.xls
http://itas.sk/spravy/sloboda-harddisku-je-v-nemecku-obcianskym-pravom
Kontaktné údaje:
JUDr. Nina Vančíková
nina.vancikova@gmail.com
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava, Slovenská republika
12http://itas.sk/spravy/sloboda-harddisku-je-v-nemecku-obcianskym-pravom
13Pozri

i Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky číslo konania II. ÚS 867/10

465

ODPOČÚVANIE A ZAZNAMENÁVANIE TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY
JUDr. Michal Aláč
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky – inštitút, prostredníctvom ktorého orgány
presadzujúce právo získavajú informácie nevyhnutné na efektívne plnenie svojich úloh. Hoci znamená výrazný zásah do
súkromia osoby, ktorej telekomunikačná prevádzka je odpočúvaná a zaznamenávaná, je tento inštitút v praxi
nenahraditeľný. Umožňuje oprávneným orgánom získavať informácie, ktorých získanie iným spôsobom by bolo podstatne
sťažené, prípadne až nemožné. Získané informácie umožňujú spravodajským službám vyhodnotiť, či nejaké konanie je
spôsobilé ohroziť ústavné zriadenie, vnútorný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky. Policajnému zboru
umožňujú efektívne predchádzať trestnej činnosti, vyhodnotiť, či skutok je trestným činom, kto ho spáchal a ďalšie
relevantné skutočnosti.
Kľúčové slová: odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky, informačno-technické prostriedky, právo
na súkromie.
Abstract: Interception and recording of telecommunications - institute through which law enforcing agencies gather
information necessary to effectively perform their tasks. Although it is a significant breach of privacy of a person whose
telecommunications are intercepted and recorded, this institute is irreplaceable in practice. Through this institute,
competent authorities gather information that would be otherwise complicated, if not impossible, to gather. Gathered
information allows intelligence agencies to analyze whether some action is likely to undermine the constitutional structure,
internal order or security of the Slovak Republic. The information also enables the Police to prevent crime, to analyze
whether the act is a crime, who have committed it, and other relevant facts.
Key words: interception and recording of communication, wiretapping, technical-intelligence measures, right to respect for
private life.
Odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky – inštitút, ktorý je podrobne upravený v právnych
poriadkoch všetkých vyspelých krajín. Inštitút, prostredníctvom ktorého orgány presadzujúce právo získavajú informácie
nevyhnutné na efektívne plnenie svojich úloh. Inštitút, ktorý predstavuje jeden z najvýraznejších zásahov štátnej moci do
súkromia osôb. Aby sme správne pochopili podstatu a účel tohto inštitútu, je nevyhnutné ho komplexne analyzovať.
Právo na súkromie je v demokratickej spoločnosti jedným z najdôležitejších ľudských práv. Toto právo je
garantované, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, viacerými právnymi aktmi. Na medzinárodnej úrovni je
jedným z najdôležitejších medzinárodných právnych aktov ochrany práva na súkromie Listina základných práv a slobôd,
ktorá bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená ústavným zákonom číslo 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza
Listina základných práv a slobôd (ďalej len „Listina“). Ide predovšetkým o čl. 7 ods.1, čl. 10 ods. 2 a čl. 13 Listiny.1
Ďalším významným aktom medzinárodného práva poskytujúcim ochranu práva na súkromie je Dohovor o
ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Čl. 8 ods. 1 Dohovoru zaručuje každému právo na
rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie
V právnom poriadku Slovenskej republiky je toto právo zakotvené v právnom akte najvyššej právnej sily –
v Ústave Slovenskej republiky. Čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia.
Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom. Podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky má každý
právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Čl. 22 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky zaručuje ochranu prepravovaných správ – nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností
a záznamov, či už uchovávaných v súkromí alebo zasielaných poštou alebo iným spôsobom, s výnimkou prípadov a
spôsobom, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným
podobným zariadením.
Ako vyplýva z dikcie čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, právo na súkromie nie je absolútne. Ústava
Slovenskej republiky predpokladá, že môžu nastať situácie, kedy je nevyhnutné toto právo zákonom aprobovaným
spôsobom porušiť. Takúto možnosť pripúšťa aj Dohovor v čl. 8 ods. 2 - štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva
zasahovať, okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej
bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany
zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.
Právny rámec odpočúvania a zaznamenávania telekomunikačnej prevádzky v právnom poriadku Slovenskej
republiky, v nadväznosti na čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, tvorí zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) a zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred
1

Znenie článkov je identické so znením článkov Ústavy Slovenskej republiky citovaných v texte príspevku.
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neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane
pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov. Tieto dva zákony ustanovujú podmienky, za splnenia ktorých
oprávnené orgány – právo presadzujúce orgány (law enforcement agencies), môžu výraznou mierou zasiahnuť do práva
na súkromie.
1

DEFINÍCIA INŠTITÚTU
Ani jeden z uvedených zákonov neobsahuje legálnu definíciu tohto inštitútu. V praxi sa inštitút odpočúvania
a zaznamenávania telekomunikačnej prevádzky označuje ako informačno-technický prostriedok. Takáto kategorizácia je
absolútne nesprávna a dochádza k nej na základe nesprávnej interpretácie definície informačno-technických prostriedkov.
Podľa § 2 ods. 1 zákona o ochrane pred odpočúvaním sa za informačno-technické prostriedky považujú najmä
elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky a zariadenia
alebo ich súbory používané utajovaným spôsobom pri vyhľadávaní, otváraní, skúmaní a vyhodnocovaní poštových
zásielok a iných dopravovaných zásielok, odpočúvaní a zaznamenávaní v rámci telekomunikačných činností,
vyhotovovaní a využívaní obrazových, zvukových alebo iných záznamov.
Informačno-technickými prostriedkami sa podľa § 10 ods. 21 Trestného poriadku rozumejú elektrotechnické,
rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory
použité utajovaným spôsobom pri odpočúvaní a zázname prevádzky v elektronických komunikačných sieťach,
obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov alebo pri vyhľadávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa
ich použitím zasahuje do základných ľudských práv a slobôd.
Ako vyplýva z uvedených definícií, informačno-technický prostriedok je technické zariadenie určené na
získavanie informácií. Odpočúvanie a zaznamenávanie je činnosť, prostredníctvom ktorej, za použitia informačnotechnického prostriedku, oprávnené orgány zákonom aprobovaným spôsobom získavajú informácie.
2
PRÁVNA ÚPRAVA POUŽITIA INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV PRI ODPOČÚVANÍ
A ZAZNAMENÁVANÍ TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY
2.1

Rozsah
Každý z uvedených zákonov ustanovuje osobitné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov.
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní upravuje Trestný poriadok. Zákon o ochrane pred
odpočúvaním upravuje podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v rámci spravodajskej, resp. operatívnej
činnosti, teda použitie mimo trestného konania. Pred účinnosťou zákona o ochrane pred odpočúvaním bolo použitie
informačno-technických prostriedkov mimo trestného konania upravené v zákonoch ustanovujúcich základný rámec
činnosti, práv a povinností orgánov oprávnených používať informačno-technické prostriedky.2
Trestný poriadok obsahuje komplexnú právnu úpravu použitia informačno-technických prostriedkov v trestnom
konaní. Aj keď ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o ochrane pred odpočúvaním explicitne vylučuje aplikáciu tohto zákona na
použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní, z ďalšieho textu zákona vyplýva, že to neplatí
bezvýnimočne. Podľa môjho názoru zákonodarca opomenul skutočnosť, že aj na odpočúvanie a zaznamenávanie
telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní je nevyhnutné aplikovať dôležité ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 zákona
o ochrane pred odpočúvaním, ktoré upravujú technické a personálne zabezpečenie realizácie odpočúvania
a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky.
Podľa § 2 ods. 5 cit. zákona sa pri odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej služby môže použiť len taký
informačno-technický prostriedok, ktorý umožní okamžite identifikovať koncové telekomunikačné zariadenie, ktoré bolo
použité na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej služby, ktorý neumožní vymazanie údajov identifikujúcich
toto zariadenie a ktorý neumožňuje vymazanie času odpočúvania a zaznamenávania telekomunikačnej služby.
V § 2 ods. 6 cit. zákona sú ustanovené podmienky vykonávania psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
Príslušník alebo zamestnanec orgánu štátu, ktorý plní úlohy súvisiace s technickým zabezpečením používania
informačno-technických prostriedkov, sa musí v lehotách určených vedúcim orgánu štátu podrobiť psychofyziologickému
overeniu pravdovravnosti – vyšetreniu na polygrafe, resp. detektore lži. Domnievam sa, že závery overenia
pravdovravnosti majú väčší význam z taktického hľadiska, než z právneho. Právnu relevanciu majú závery polygrafického
vyšetrenia len v rámci konania o bezpečnostnej previerke.3 V inom konaní nie sú prípustné ako dôkazný prostriedok.
Závery polygrafického vyšetrenia majú význam v rámci preventívno-bezpečnostných opatrení v prípade, že orgán
realizujúci odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky získa poznatky, ktoré odôvodňujú záver, že
existuje riziko úniku informácií, resp. riziko neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami, keďže použitie
2 Zákon Národnej rady Slovenskej republike 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej
stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č.
240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
3 Pozri § 25 ods. 3 a 4 zákona č. 215/2004 Z. z.
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informačno-technických prostriedkov je utajovanou skutočnosťou podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom týchto preventívnobezpečnostných opatrení je zamedziť neoprávnenej manipulácii s utajovanou skutočnosťou, a teda zamedziť vyzradeniu
realizácie informačno-technického prostriedku.
Podľa § 115 ods. 1 Trestného poriadku možno v trestnom konaní o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania
právomoci verejného činiteľa, trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo pre iný úmyselný trestný čin, o
ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, vydať príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky,
ak možno dôvodne predpokladať, že budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie.
Toto vymedzenie trestných činov, pri odhaľovaní ktorých je možné použiť informačno-technické prostriedky, je
výrazným zúžením rozsahu použitia informačno-technických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o ochrane pred odpočúvaním môže informačno-technické prostriedky používať Policajný zbor,
Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Colná správa (ďalej len "orgán
štátu") v rozsahu podľa osobitných predpisov4 a iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na
zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a
slobôd iných.
INGERENCIA SÚDU DO ODPOČÚVANIA A ZAZNAMENÁVANIA TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY
Odpočúvať a zaznamenávať telekomunikačnú prevádzku možno v zásade len na základe aprobácie tohto
postupu príslušným sudcom. V rámci trestného konania je možné odpočúvať a zaznamenávať telekomunikačnú
prevádzku na základe príkazu predsedu senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudcu pre
prípravné konanie na návrh prokurátora.
Pri postupe podľa zákona o ochrane pre odpočúvaním možno odpočúvať a zaznamenávať telekomunikačnú
prevádzku len na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného sudcu. Na rozhodovanie o použití informačnotechnických prostriedkov podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním je vecne príslušný krajský súd, v ktorého obvode má
sídlo žiadateľ o vydanie súhlasu na ich použitie alebo jeho organizačný útvar; alebo krajský súd, v ktorého obvode sa
nachádza objekt Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak sa majú použiť informačno-technické prostriedky v tomto objekte
alebo Špecializovaný trestný súd, ak ide o vec patriacu do jeho pôsobnosti.
V praxi sa však vyskytujú aj prípady, kedy sa súhlas, resp. príkaz vydáva ex post. Ak ide o vec, ktorá neznesie
odklad, a príkaz sudcu pre prípravné konanie nemožno získať vopred, môže taký príkaz pred začatím trestného stíhania
alebo v prípravnom konaní vydať prokurátor, ak odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky nie je spojené so
vstupom do obydlia, ktorý však musí najneskôr do 24 hodín od jeho vydania potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak
stráca platnosť a takto získané informácie nemožno použiť na účely trestného konania a musia sa predpísaným
spôsobom bez meškania zničiť.
Policajný zbor vo výnimočnom prípade, ak existuje dôvodné podozrenie z páchania trestného činu, pri ktorom
možno použiť informačno-technický prostriedok na plnenie úloh Policajného zboru, vec neznesie odklad a súhlas
zákonného sudcu nemožno vopred získať, môže použiť informačno-technický prostriedok aj bez predchádzajúceho
súhlasu. Policajný zbor je povinný oznámiť začatie použitia informačno-technického prostriedku zákonnému sudcovi do
jednej hodiny od začatia použitia informačno-technického prostriedku a predložiť zákonnému sudcovi žiadosť do šiestich
hodín od začatia použitia informačno-technického prostriedku; žiadosť musí obsahovať aj čas začatia použitia informačnotechnického prostriedku. Ak Policajný zbor nedostane dodatočný písomný súhlas zákonného sudcu do 12 hodín od
začiatku použitia informačno-technického prostriedku alebo ak zákonný sudca nevyhovie žiadosti o dodatočný súhlas,
jeho použitie sa bezodkladne skončí. Takto získané informácie nesmú byť použité a musia byť bezodkladne zničené, o
čom orgán štátu, ktorý ich zničil, bezodkladne písomne informuje zákonného sudcu
Príslušný sudca, ktorý dal súhlas na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky podľa zákona
o ochrane pred odpočúvaním, je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ktoré odôvodňovali vydanie súhlasu. Ak
dôvody pominuli, je povinný bezodkladne rozhodnúť o ukončení odpočúvania a zaznamenávania telekomunikačnej
prevádzky. V trestnom konaní je policajt alebo príslušný útvar Policajného zboru taktiež povinný sústavne skúmať trvanie
dôvodov, ktoré viedli k vydaniu príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Ak dôvody pominuli,
odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky sa musí skončiť, a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v príkaze.
Táto skutočnosť sa bez meškania písomne oznámi tomu, kto vydal príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej
prevádzky, v prípravnom konaní tiež prokurátorovi.
Podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním má povinnosť sústavne skúmať trvanie dôvodov súd, ktorý vydal
súhlas, a rovnako aj orgánu vykonávajúcemu odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky.

4 Zákon Národnej rady Slovenskej republike 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej
stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
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Domnievam sa, že sudca rozhodujúci o príkaze má menšiu možnosť dozvedieť sa o zmene skutočností, ktoré
odôvodňovali vydanie súhlasu, než orgán realizujúci odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky, keďže
sudca nevykonáva operatívnu činnosť.
NÁLEŽITOSTI ROZHODNUTIA
Trestný poriadok neupravuje náležitosti návrhu na vydanie príkazu na odpočúvanie a zaznamenávanie
telekomunikačnej prevádzky. Môžeme ich však vyvodiť z náležitostí samotného príkazu. Podľa § 115 ods. 3 Trestného
poriadku sa príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky musí vydať písomne a odôvodniť aj skutkovými
okolnosťami, a to osobitne na každú účastnícku stanicu alebo zariadenie. V príkaze musí byť určená účastnícka stanica
alebo zariadenie a osoba, ak je známa, ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky týka, a čas, po ktorý
sa bude odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonávať.
Žiadosť o použitie informačno-technického prostriedku musí obsahovať
a) druh informačno-technického prostriedku, ktorý sa má použiť, miesto jeho použitia, navrhovaný čas trvania jeho
použitia, údaje o osobe, voči ktorej sa má tento prostriedok použiť,
b) informácie o predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a dokumentovaní činnosti, pre ktorú
sa podáva žiadosť,
c) dôvody na použitie informačno-technického prostriedku.
ČAS ODPOČÚVANIA A ZAZNAMENÁVANIA TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY
Odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní môže trvať najviac šesť
mesiacov. Tento čas môže v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie predĺžiť vždy o ďalšie
dva mesiace, a to aj opakovane.
Použiť informačno-technické prostriedky na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky podľa
zákona o ochrane pred odpočúvaním možno len na nevyhnutný čas, najdlhšie však na šesť mesiacov. Lehota začína
plynúť dňom udelenia súhlasu. Zákonný sudca, ktorý dal súhlas na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej
prevádzky, môže na základe novej žiadosti dobu použitia predĺžiť, zakaždým však najviac o ďalších šesť mesiacov, ktoré
začnú plynúť dňom udelenia ďalšieho súhlasu. Ďalší súhlas sa musí udeliť v písomnej forme najneskôr v posledný deň
plynutia šesťmesačnej lehoty. Ak lehota uplynie a ďalší súhlas nie je udelený, použitie informačno-technického prostriedku
sa musí skončiť v posledný deň lehoty určenej v súhlase.
POUŽITIE ZÁZNAMU V TRESTNOM KONANÍ
Ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť ako dôkaz v trestnom konaní, treba k nemu pripojiť, ak to
vyhotovený záznam umožňuje, doslovný prepis záznamu. Prepis vyhotoví príslušník Policajného zboru vykonávajúci
odpočúvanie, s uvedením údajov o mieste, čase a zákonnosti vykonávania odpočúvania. Do vyšetrovacieho spisu sa
zakladá prepis záznamu telekomunikačnej prevádzky, ktorý sa neutajuje, podpísaný príslušníkom Policajného zboru, ktorý
ho vyhotovil.
Záznam telekomunikačnej prevádzky sa môže použiť ako dôkaz až po ukončení odpočúvania a záznamu
telekomunikačnej prevádzky. V prípravnom konaní, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu, možno súdu predložiť záznam
telekomunikačnej prevádzky aj bez prepisu tohto záznamu, pokiaľ zo sprievodnej správy vyplývajú údaje o mieste, čase a
zákonnosti vykonávania odpočúvania, ako aj o osobách, ktorých sa záznam telekomunikačnej prevádzky týka, a záznam
telekomunikačnej prevádzky je zrozumiteľný.
Ak sa pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky nezistili skutočnosti významné pre trestné konanie,
orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný útvar Policajného zboru musí získaný záznam predpísaným spôsobom bez
meškania zničiť. O zničení záznamu sa vyhotoví zápisnica a založí sa do spisu.
V inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonal, možno
záznam ako dôkaz použiť len vtedy, ak sa súčasne aj v tejto veci vedie trestné konanie pre zločin, trestný čin korupcie,
trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo pre iný
úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva.
Trestný poriadok v § 119 ods. 2 ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité
objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Osobitným
zákonom je aj zákon o ochrane pred odpočúvaním, a teda formálne neexistuje zákonná prekážka, ktorá by v trestnom
konaní bránila použitiu informácií získaných odpočúvaním a zaznamenávaním telekomunikačnej prevádzky podľa zákona
o ochrane pred odpočúvaním. Často sa vedú diskusie o prípustnosti takýchto dôkazov a neexistuje jednoznačný právny
názor. Právna úprava používania informačno-technických prostriedkov pred účinnosťou zákona o ochrane pred
odpočúvaním,5 neumožňovala použiť takto získané informácie ako dôkaz v trestnom konaní. Jednotlivé zákony
upravujúce použitie informačno-technických prostriedkov2 účelovo viazali použitie informácií získaných použitím
informačno-technických prostriedkov len na plnenie úloh, ktoré vyplývali oprávneným orgánom z týchto zákonov.
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ZISTENIE A OZNÁMENIE ÚDAJOV O USKUTOČNENEJ TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKE (BILLINGS)
Pri postupe podľa § 115 Trestného poriadku alebo podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred
odpočúvaním získavajú orgány realizujúce odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky informácie
o obsahu komunikácie. Na efektívne plnenie úloh však oprávnené orgány často potrebujú disponovať aj ďalšími
informáciami o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke. Tieto informácie sú predmetom telekomunikačného tajomstva,
avšak poskytovateľ telekomunikačných služieb je, po splnení zákonných podmienok, povinný ich poskytnúť.
Za telekomunikačné tajomstvo podľa § 55 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „telekomunikačný zákon“) sa považuje obsah prenášaných informácií, údaje
komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania
podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, a
kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname
účastníkov, prevádzkové údaje, lokalizačné údaje.
Oprávnenie súdu a orgánov činných v trestnom konaní požadovať poskytnutie týchto informácií upravuje § 116
Trestného poriadku. Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, je možné použiť v trestnom konaní pre
úmyselný trestný čin. Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke vydáva
písomne predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na
návrh prokurátora, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami.
Telekomunikačný zákon v § 55 ods. 7 ustanovuje poskytovateľovi telekomunikačných služieb povinnosť
spolupracovať v rámci trestného konania s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj povinnosť poskytnúť údaje, ktoré
tvoria predmet telekomunikačného tajomstva osobitnému útvaru Policajného zboru, Colnému kriminálnemu úradu,
Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu prostredníctvom Policajného zboru v rámci výkonu operatívnopátracej činnosti, resp. spravodajskej činnosti.
Telekomunikačný zákon, na rozdiel od Trestného poriadku, rozlišuje dve situácie. Prvou situáciou je poskytnutie
požadovaných informácií tvoriacich telekomunikačné tajomstvo oprávneným orgánom ex ante – poskytovateľ
telekomunikačných služieb poskytne oprávneným orgánom údaje o telekomunikačnej prevádzke uskutočnenej po
doručení žiadosti. Druhou je poskytovanie informácií ex post, teda poskytnutie informácií o telekomunikačnej prevádzke
uskutočnenej pred doručením žiadosti oprávneného orgánu. Táto možnosť vyplýva z § 59a ods. 6 cit. zákona, podľa
ktorého je poskytovateľ telekomunikačných služieb povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov
súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením
utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, uchovávať prevádzkové údaje,
lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
Samozrejme, že často dochádza ku kombinácii obidvoch situácií, kedy oprávnený orgán na efektívne plnenie
svojich úloh potrebuje disponovať informáciami o celkovej telekomunikačnej prevádzke uskutočnenej určitou osobou.
Telekomunikačný zákon neobsahuje ustanovenia, ktoré by upravovali formu alebo náležitosti žiadosti
oprávneného orgánu o poskytnutie informácií. Pre účely trestného konania zákon vyžaduje písomný príkaz predsedu
senátu, resp. pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie.
Kontaktné údaje:
JUDr. Michal Aláč
michal.alac@centrum.sk
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Kollárova 10
917 01 Trnava
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TRESTNÉ ČINY DAŇOVÉ
Martin Krnáč
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na niektoré významné aspekty trestných činov daňových. Význam trestných činov
daňových vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že povinnosť platiť dane sa týka takmer každého obyvateľa republiky
v produktívnom veku a zároveň dane sú základným zdrojom príjmu štátneho rozpočtu ako i rozpočtu krajov a obcí. Cieľom
autora bolo priblížiť problematiku týchto trestných činov, ktoré tvoria nepochybne veľmi zaujímavú a dôležitú súčasť
hospodárskeho života našej spoločnosti. Autor podáva určitý exkurz trestnými činmi daňovými, a to tak v trestnoprávnej
ako aj kriminologickej rovine. Snahou bolo taktiež načrtnúť aj prípadné riešenia aktuálneho nepriaznivého stavu v tejto
oblasti.
Kľúčové slová: daň, skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, nezaplatenie dane
Abstract: The report is focused on some substantial aspects of tax offences. The significance of tax offences results
mainly from the fact that tax liability concerns every citizen of the republic in productive age and, additionally, that tax is
the primary source of state budget as well as the budget of municipalities.The aim of the author was to approach the
problem of these offences, which undoubtedly constitute a remarkable and important part of economic life of our society.
The author presents an excursion to tax offences, as well as in the field of criminal law and in the field of criminology. The
ambition was also to propose the possible solution to recent adverse state in this field.
Key words: tax, tax and insurance fraud, tax and insurance avoidance, tax evasion
Trestné činy daňové spolu s trestnými činmi proti mene sú zaradené do tretieho dielu piatej hlavy osobitnej časti
Trestného zákona, t.j. patria medzi trestné činy hospodárske, ktoré poskytujú najmä ochranu hospodárskym záujmom
Slovenskej republiky. Ustanovania § 276 až 278 Trestného zákona tvoria relatívne samostatnú skupinu trestných činov,
ktoré postihujú rôzne formy trestnej činnosti určitých osôb voči štátu alebo iným subjektom (napr. sociálna poisťovňa,
zdravotná poisťovňa, a pod.) smerujúce najmä proti daňovému a poistnému systému Slovenskej republiky. Ide teda o také
trestné činy, ktoré poskytujú ochranu plnenia takých povinností, ktorými je zabezpečovaný príjem finančných prostriedkov
určených k financovaniu potrieb štátu. Dane resp. poistné predstavujú príjmy verejnoprávnych subjektov plynúce do
niektorého z verejných rozpočtov, príp. do iných verejných peňažných fondov (napr. rozpočet Sociálnej poisťovne).
Vzhľadom na tieto skutočnosti sa takéto príjmy všeobecne označujú ako štátne, resp. verejné príjmy. So zreteľom na
samotný charakter dane môžeme v širšom zmysle slova tento príjem označiť aj ako znak štátu. Je nepochybné, že žiaden
štát nemôže reálne fungovať bez výberu daní. Význam trestných činov daňových vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že
v podstate každá fyzická alebo právnická osoba je potencionálnym alebo skutočným daňovým subjektom alebo platiteľom
poistného, pričom dane sú súčasťou života takmer každého jednotlivca už od počiatku formovania peňažného
hospodárstva.
Z právneho hľadiska daň predstavuje mocenský nástroj štátu, ktorý je upravený právnymi normani najvyššej
právnej sily. Uvedené právne normy vyjadrujú nielen hmotno-právne aspekty zdaňovania, t.j. týkajúce sa konkrétnych
druhov daní a ich jednotlivých prvkov, ale aj procesno-právne otázky vzťahujúce sa na postup príslušných orgánov pri
vyrubovaní, vyberaní a vymáhaní daní. Vo všeobecnosti možno daň vymedziť ako peňažnú platbu nenávratného
charakteru, ktorá je ukladaná zákonom alebo na základe zákona za účelom úhrady štátnych alebo iných verejných
potrieb, a to spravidla vo vopred určenej výške a s vopred stanoveným termínom splatnosti. Žiaden subjekt daňovej
povinnosti si za platbu dane nemôže nárokovať žiadnu priamu protislužbu ani žiadne konkrétne plnenie zo strany štátu,
resp. územnej samosprávy. Vyššiu právnu účinnosť než daňové zákony však majú medzinárodné zmluvy na zamedzenie
dvojitého zdanenia alebo zabránenie daňovým únikom, ktoré riešia kolíziu daňových zákonov jednotlivých krajín.1
Legislatívny rámec pre daňovú sústavu v Slovenskej republike tak, ako ju s istými modifikáciami poznáme dnes,
predstavoval zákon o sústave daní (zákon č. 212/1992 Zb. o sústave daní v znení neskorších predpisov). Na základe
tohto zákona boli do daňovej praxe osobitnými daňovými zákonmi zavedené jednotlivé dane tvoriace našu daňovú
sústavu. Zákon o sústave daní predstavoval akúsi „daňovú sústavu“, ktorá poskytovala právne záruky, že okrem v zákone
vymenovaných daní nebudú môcť byť na území Slovenskej republiky ukladané a vyberané žiadne iné dane. Tento zákon
však, žiaľ, už neplatí. Bol zrušený zákonom č. 219/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony.
V súčasnosti daňovú sústavu na Slovensku tvoria tieto dane:

1
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1. Daň z pridanej hodnoty,
2. Spotrebné dane, a to:
daň z minerálneho oleja,
daň z vína,
daň z liehu,
daň z tabakových výrobkov,
daň z piva,
daň z elektriny,
daň z uhlia a
daň zo zemného plynu.
3. Daň z príjmov, a to:
daň z príjmov fyzickej osoby,
daň z príjmov právnickej osoby,
4. Miestne dane, a to:
daň z nehnuteľnosti,
daň zo psa,
daň z užívania verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
daň za jadrové zariadenie,
daň z motorových vozidiel.
Ešte donedávna (pred rokom 2005) tvorila súčasť našej daňovej sústavy aj daň z dedičstva, daň z darovania
a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.2
V nadväznosti na už spomínanú daňovú sústavu by som chcel poukázať na úzky vzťah daňového práva
a trestného práva. Daňové právo poskytuje ochranu určitej skupine spoločenských vzťahov, ktorých porušovaním štát
stráca veľkú časť finančných prostriedkov napĺňajúcich štátny rozpočet. Následne normami trestného práva sú chránené
tieto fiskálne záujmy štátu systémom represívnych nástrojov. Avšak nielen trestné právo obsahuje represívne nástroje, ale
aj daňové právo má verejnoprávne sankcie represívneho charakteru, ktoré nachádzame v normách daňových zákonov.
Tieto daňové sankcie musíme brať skôr ako akési negatívne podnety pre daňové subjekty, na rozdiel od trestnoprávnych
sankcií, ktoré nasledujú po spáchaní daného protiprávneho konania, ktoré štát posudzuje ako trestný čin.
Samozrejme musíme brať do úvahy, že nie každé protiprávne konanie v daňovej oblasti je trestným činom. Často
sa vyskytujú protiprávne konania, ktoré sú v rozpore s právnymi normami, ale tieto konania možno sankcionovať iba
opatreniami iného než trestného práva (napr. pokuty), keďže nenapĺňajú skutkové podstaty jednotlivých trestných činov.
Trestnoprávne riešenie prichádza do úvahy až vtedy, keď na ochranu spoločenských záujmov nestačia prostriedky
občianskeho, obchodného alebo správneho práva, resp. daňového práva Pokiaľ trestné právo postihuje najzávažnejšie
protiprávne konanie, daňové právo je zamerané na postih menej závažných konaní, ktoré označuje ako správne delikty.
Čiže charakteristickou črtou skutkových podstát trestných činov daňových je ich úzka nadväznosť na celý rad
mimo trestných právnych noriem. Trestný zákon priamo stanovuje trestné sankcie za porušenie takýchto noriem, resp.
podmieňuje trestnú zodpovednosť tým, že došlo k porušeniu týchto právnych noriem (na rozdiel od napr. trestných činov
proti majetku, kde naplnenie skutkovej podstaty nie je podmienené porušením iného právneho predpisu). Právne predpisy
iných právnych odvetví sú dôležité i v prípadoch, keď skutková podstata trestného činu na ne neodkazuje, ale obsahuje
určitý pojem (normatívny znak), ktorého obsah je nutné vykladať podľa týchto právnych predpisov. Všeobecný výklad
týchto odborných pojmov z daňovej oblasti je uvedený v zákone o správe daní a poplatkov ako aj v iných právnych
predpisoch upravujúcich daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty spotrebné a miestne dane. Napr. určenie či je daň splatná
a kedy sa stala splatnou je dôležité aj pre posúdenie orgánov činných v trestnom konaní a súdu, či sa stal trestný čin
nezaplatenia dane podľa § 278 Trestného zákona, resp. kedy došlo k jeho spáchaniu. Situáciu často komplikuje aj
rozdielne chápanie jednotlivých právnych inštitútov daňového práva a tým aj ich nejednoznačný výklad v aplikačnej praxi.
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, a s tým súvisiaca zmena postavenia colných orgánov (rozšírení právomoci
a pôsobnosti) pri správe spotrebných daní neznamená vždy, že výkladové a aplikačné problémy ktoré tu boli pred
vstupom, vstupom zanikli. Práve naopak, niektoré výkladové a aplikačné problémy, z obdobia pred vstupom Slovenskej
republiky do Európskej únie sa novou právnou úpravou ešte prehĺbili. Najviac výkladových a aplikačných problémov sa
týka správy spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov.
So zreteľom na charakteristické črty jednotlivých skutkových podstát trestných činov daňových môžeme tieto
trestné činy subsumovať pod skupinu tzv. trestných činov ekonomickej kriminality. Pri ekonomickej kriminalite nie je
pomerne jednoduché určiť, ktoré trestné činy zaraďujeme do tohto druhu kriminality. Ide najmä o trestné činy obsiahnuté
v V. hlave osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o trestné činy zaradené v iných hlavách Trestného zákona, ktorými je
2
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ohrozený iný než individuálne chránený záujem, najmä hospodársky záujem Slovenskej republiky (napr. trestný čin
prijímania úplatku, trestný čin podplácania, atď.). Ekonomická kriminalita sa často odbornej literatúre aj ako kriminalita
bielych golierov alebo hospodárska kriminalita.
Za znaky ekonomickej kriminality môžeme považovať – sofistikované konanie páchateľa, ktorým je spôsobené
vysoká škoda ako aj premenlivý spôsob spáchania trestného činu, čiže neustále menenie metód páchateľmi
a prispôsobovanie ich novým podmienkam trhového mechanizmu.3 Avšak za znak ekonomickej kriminality možno určite
označiť vysokú latenciu vzhľadom na pomerne náročné získavanie a vyhľadávanie dôkazov pre náležité zistenie
skutkového stavu veci.
Možno konštatovať, že ekonomická kriminalita je odrazom stavu a vývoja ekonomickej sféry štátu. V minulosti,
mám tým na mysli obdobie pred rokom 1989, keď väčšina majetku bola v spoločenskom vlastníctve a trhový
mechanizmus neexistoval, trestné činy daňové nespôsobovali škody v takom rozsahu ako dnes. Obdobie nasledujúce po
roku 1989 bolo sprevádzané zásadnými zmenami našej ekonomiky spočívajúce najmä v postupnom prechode štátneho
majetku do súkromných rúk a postupnom rozvoji súkromného podnikania intenzívne ovplyvňovalo aj kriminogénne faktory,
ktoré úzko súviseli so vznikom príčin a podmienok pre páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Rozvoj skromného
podnikania bol sprevádzaní neustálymi zmenami veľkého množstva právnych predpisov regulujúcich podnikanie, ktoré
umožnili mnohým jednotlivcom páchanie trestnej činnosti ťažko preukázateľnej v trestnom konaní. V rámci daňového
práva došlo k takým zásadným zmenám v právnej oblasti, že v platnosti neostal žiadny právny predpis pochádzajúci
z obdobia pred rokom 1989. Už od spomínaného roku 1989 sa ekonomická kriminalita do veľkej miery podieľala na
celkovej kriminalite, avšak vysoká latencia neumožňovala jej odhalenie. Celé 90. roky minulého storočia, predovšetkým
ich prvá polovica, boli pre ekonomickú kriminalitu veľmi priaznivým obdobím. Avšak trestné činy daňové ešte stále
spôsobujú a v nasledujúcich rokoch za ponechania súčasnej legislatívnej úpravy budú spôsobovať obrovské škody.
Pri odhaľovaní ekonomickej kriminality je nevyhnutná potreba kriminologickej erudovanosti orgánov činných
v trestnom konaní. Je dôležité, aby tieto orgány čo najviac využívali kriminologické znalosti o páchateľoch, obetiach,
prípadne príčinách ekonomickej kriminality. Zároveň kriminologické poznatky sú dôležité na predchádzanie trestnej
činnosti a vytváranie podmienok na to, aby sa potencionálnym páchateľom sťažilo páchanie ekonomickej trestnej činnosti.
Na základe analýzy súčasných príčin a podmienok ekonomickej kriminality je potrebné zamerať sa na
preventívne opatrenia predovšetkým na právnu, ekonomickú a sociálnu sieť. V právnej oblasti ide najmä o nedostatočnú,
alebo nie celkom vyhovujúcu legislatívnu úpravu, a to nielen v oblasti trestného práva, ale aj v ďalších oblastiach
spoločenského života, ktoré sa svojimi vzťahmi akýmkoľvek spôsobom týkajú ekonomiky. Z toho vyplýva, že je potrebné
legislatívu flexibilne prispôsobiť potrebám doby a neustále sa meniacim sociálnym a ekonomickým vzťahom.4
Daňové trestné činy môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria daňové trestné činy v tzv. užšom
slova zmysle, medzi ktoré možno zaradiť skrátenie dane a poistného § 276, neodvedenie dane a poistného § 277 a
nezaplatenie dane § 278. Do druhej skupiny možno zaradiť daňové trestné činy v tzv. širšom slova zmysle, a to falšovanie
a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru §275, porušenie predpisov o štátnych technických
opatreniach na označenie tovaru §279 (ide o trestné činy, páchaním ktorých sa sleduje skrátenie dane), ďalej
skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie §259, §260 (páchanie ktorých je prostriedkom páchania
trestného činu skrátenia dane), ale i porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou §254 ods.2 (trestné činy
kde je pojem daň súčasťou iného pojmu, pričom dochádza k neplneniu povinnosti voči štátu).5
Podľa môjho názoru do tejto širšej skupiny daňovým trestných činov možno zaradit aj ohrozenie obchodného,
bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva § 264 a nepovolenú výrobu liehu § 253, nakoľko
naplnením ich skutkových podstát vznikajú taktiež škody v daňovej oblasti.
Ako som už spomínal Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v rámci piatej hlavy – trestné činy hospodárske, obsahuje aj
tri skutkové podstaty trestných činov, známe ako trestné činy daňové. Práve v ďalšej časti môjho príspevku by som sa
chcel bližšie venovať trestným činom daňovým v užšom zmysle slova, čiže skráteniu dane a poistného, neodvedeniu dane
a poistného a nezaplateniu dane.
Ako pri iných skutkových podstatách aj pri trestných činoch daňových ide o ochranu spoločensky chráneného
záujmu. Štát ho chráni udeľovaním trestnoprávnych sankcií prostredníctvom súdov. Všetky tri uvedené ustanovenia majú
veľmi podobný objekt ochrany. Ide o oprávnený záujem štátu o napĺňanie prostriedkov štátneho rozpočtu či zákonných
poistných fondov, resp. zabránení odčerpávania týchto prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Ide teda o zákonný a
spoločensky akceptovaný záujem štátu o riadne určenie dane a poistného, riadne odvádzanie dane a poistného, ako aj
záujem o riadne zaplatenie už splatnej dane.
Na naplnenie trestnosti všetkých daňových trestných činov je potrebné úmyselné konanie páchateľa. Hovoríme
teda, že na naplnenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty týchto trestných činov je potrebné zavinenie vo forme
úmyslu (teda tieto trestné činy nie je možné spáchať z nedbanlivosti).
Medzi všetkými tromi trestnými činmi je podstatný rozdiel v ich objektívnej stránke tej ktorej skutkovej podstaty –
t. j. konkrétne konanie páchateľa, ktorým porušuje trestný zákon.
LISOŇ, M. Odhaľovanie kriminality páchanej v ekonomike, s. 27.
STRÉMY, T. Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká, s. 114.
5 HENCOVSKÁ, M. Uprednostnenie splnenia povinnosti pred trestným postihom v daňovej trestnej činnosti, s. 432.
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Podstata trestného činu skrátenia dane podľa § 276 Trestného zákona spočíva v takom bližšie neurčenom
konaní páchateľa, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby príslušný štátny či iný orgán (daňový orgán, Sociálna poisťovňa a
pod.) určil, resp. vyrubil daň či poplatok v nižšej než zákonom určenej sume, resp. aby ju neurčil či nevyrubil vôbec. V
prípade skrátenia dane teda ide o osobitný druh podvodu. Pod skutkovú podstatu tohto trestného činu spadajú všetky také
konania páchateľa, ktorým on úmyselne zatajuje svoje, resp. iného príjmy, neoprávnene nadhodnocuje výdavky v úmysle
znížiť svoj daňový základ. Patrí sem aj konanie, pri ktorom páchateľ neoprávnene vyláka daňovú výhodu, prípadne
zneužije daňovú výhodu. Formy páchania tohto trestného činu spočívajú najmä v tom, že pachatel v daňovom priznaní
zatají skutečný príjem, fiktívnymi fakturami deklaruje väčšie výdavky a tým znižuje daňový základ (napr. deklarovanie
odberu alkoholu vo výrobnom podniku s tým, že je určený pre zahraničného odberateľa, hoci v skutečnosti ho predá
v tuzemsku). Dôležité je spomenúť, že páchateľom tohto trestného činu nemusí byť len daňovník, môže sa ním stať aj iná
osoba, napríklad daňový poradca, ak svojím úmyselným konaním spôsobí, že inému daňovníkovi sa daň vôbec nevyrubí,
prípadne vyrubí sa v nižšej než zákonnej miere.
Známa je tzv. kauza olejári, kedy organizovaná skupina, ktorá sa zaoberala predajom minerálnych olejov
v priebehu rokov 2002 a 2003 na skrátení dane získala 1,9 mld. Sk.
Naplnenie sktutkovej podstaty trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona
spočíva v takom kumulatívnom konaní páchateľa, pri ktorom zadrží a neodvedie splatnú daň alebo poistné, ktoré predtým
zrazil alebo vybral podľa osobitných zákonov alebo v takom konaní páchateľa, ktorý si neoprávnene uplatní nárok na
vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech.
Čiže možno ho spáchať dvoma spôsobmi. V prvom prípade neodvedenia dane alebo poistného teda ide o osobitný druh
sprenevery vzhľadom na to, že si páchateľ prisvojil cudziu vec – určitú peňažnú sumu, ktorú bol oprávnený zo zákona
zraziť, a teda mu bola takto zverená. V praxi pôjde najčastejšie o prípady, keď zamestnávateľ svojmu zamestnancovi
zráža preddavky na dane či poistné na účely odvodov do poistných fondov, avšak následne tieto preddavky neodvedie na
osobitný účet daňového orgánu či príslušnej poisťovne. Pri druhom prípade ide o konanie v súvislosti s tzv. vratkami pri
nepriamych daniach. Ide o také konanie, ktorým páchateľ neoprávnene a podvodne uplatňuje vrátenie dane z pridanej
hodnoty či spotrebnej dane, a to väčšinou na základe vykonštruovaných dokladov, kde sa snaží deklarovať čiastočne
fiktívne alebo aj úplne fiktívne obchodné transakcie, tzv. machinácie s nadmernými odpočtami. Firmy, ktoré si chcú znížiť
daňový základ a zároveň získať na odpočte, formálne platia za neexistujúce služby. Využívajú služby takzvaných
fakturantov, ktorí obvykle za províziu vystavia faktúru za služby, ktoré vôbec neboli poskytnuté, sú predražené alebo
zbytočné. Vzhľadom na tieto praktiky pri uplatňovaní odpočtov by sa mali daňoví úradníci zamerať viac na preverovanie,
či tovar, ktorý je deklarovaný na vstupe, skutočne podnikateľ kúpil a či vôbec mohol existovať. Po zameraní sa na
dôkladné kontroly by následne nemuselo vznikať také množstvo daňových únikov. DPH patrí v štruktúre štátneho
rozpočtu k najväčším a najvýznamnejším príjmom na daniach. DPH však zároveň predstavuje aj najrizikovejšiu daň
z hľadiska štruktúry jej výberu a preto je potrebné, aby si daňová kontrola pri tejto dani stanovila čo najvyššiu prioritu jej
sledovania. Pri odhaľovaní daňovej kriminality je veľkým prínosom rýchla výmena daňových informácií hlavne medzi
členskými krajinami EÚ. Podľa odborníkov z praxe by sa nepriaznivá situácia dala zmeniť, ak by daňové úrady nevracali
DPH, ale iba ju započítavali. Avšak túto zmenu pri tzv. vratkách DPH neumožňuje smernica EÚ, podľa ktorej, keby sa
prostriedky, ktoré dnes štát vracia, zadržovali až do plnenia najbližšej daňovej povinnosti, diskriminovala by sa
podnikatelská obec.
Jednou z organizovaných skupín, ktorú sa podarilo odhaliť boli tzv. kyselinári. Išlo o 45 prepojených firiem, ktoré
fiktívnymi transakciami odčerpali zo štátneho rozpočtu najmenej 130 miliónov korún. Organizovaná skupina mala dvanásť
„vývozných fakturantov“, celkovo ich bolo až 68. Dvaja z nich boli rozpustení v kyseline, zrejme, aby nemohli vypovedať.
Podľa analýz boli schopní odčerpať zo štátneho rozpočtu na neoprávnených odpočtoch až jednu miliardu korún ročne.
Naplnenie skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenia dane podľa § 278 Trestného zákona spočíva v
nezaplatení dane, ktorá už bola určená či vyrubená. Páchateľom tohto trestného činu teda môže byť len osoba, ktorá je
povinná daň zaplatiť, t. j. daňovník. Trestného činu nezaplatenia dane sa teda môže dopustiť daňový subjekt ak daň
priznanú v daňovom priznaní alebo rozdiel dane vyrubený dodatočným platobným výmerom správcu dane nezaplatí v
lehote splatnosti.V prípade daňového nedoplatku na istine presahujúceho výšku 2 660 eur, podá správca dane
príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu nezaplatenia dane.
V porovnaní s predchádzajúcim Trestným zákonom aktuálny Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. je pri týchto
skutkových podstatách podstatne prísnejší ani nie tak v ich rozšírení, ako skôr v sprísnení posudzovania trestnosti týchto
konaní z hľadiska ich rozsahu, resp. z hľadiska vzniku škody. Výrazne sa totiž zmenila hranica rozsahu spôsobenej škody,
od ktorej sa konanie platiteľa dane či poistného bude posudzovať ako trestný čin. Pri každej skutkovej podstate trestných
činov daňových, pre naplnenie ich trestnosti treba, aby vznikla škoda presahujúca určitú hranicu. Podľa predchádzajúceho
Trestného zákona bolo skrátenie dane a poistného či neodvedenie dane a poistného trestné len v prípade, ak takýmto
konaním vznikla aspoň škoda nie malá. V rámci aktuálneho Trestného zákona bude takéto konanie trestné už v prípade,
že ním vznikne škoda malá, t.j. v minimálnej výške 266 eur. Aj pri trestnom čine nezaplatenia dane § 278 je hranica pre
trestnosť vyššia. Vyžaduje sa väčší rozsah spôsobenej škody, čo nový Trestný zákon stanovuje na 2660 eur. Aj tu nastalo
sprísnenie, lebo až do januára 2006 trestnosť takéhoto konania vznikala, ak páchateľ nezaplatil dane od výšky 138-tisíc
korún.
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Väčšia prísnosť súčasného Trestného zákona v porovnaní s predchádzajúcim sa tiež prejavuje v prísnejších
sankciách za porušenie zákona a naplnenie skutkových podstát daňových trestných činov. Pri trestných činoch skrátenia
dane a poistného § 276 a neodvedenia dane a poistného § 277 sa zvýšili dolné hranice trestov odňatia slobody pri
závažnejších formách konania. Dolná hranica trestu sa pri závažnejších formách konania – najmä pokiaľ ide o výšku
spôsobenej škody – primerane zvyšuje, z dvoch na tri roky, z troch na štyri roky a z piatich na sedem rokov. Horná hranica
sadzby trestu odňatia slobody zostáva však rovnaká, t. j. 5 rokov, 8 rokov, 10 rokov a 12 rokov, podľa závažnosti konania.
Rovnako pri trestnom čine nezaplatenia dane podľa § 278 sa sprísňuje dolná hranica trestu odňatia slobody v prípade
nezaplatenia dane vo veľkom rozsahu z dvoch na tri roky. Avšak podľa môjho názoru legislativne zmeny len v podobe
prijímania prísnejších trestov pre páchateľov, resp. v zvyšovaní trestných sadzieb nemožno považovať za výlučné
prostriedky eliminácie kriminality v daňovej oblasti. Taktiež len samotná kriminalizácia konaní smerujúcich k napĺňaniu
skutkových podstát trestných činov daňových v žiadnom prípade nemôže vyriešiť zásadný problém, ktorým je dosiahnutie
takého stavu,aby štát na daniach dostal to, čo mu zo zákona patrí. Totiž prísny postih nepodmienečnými trestami, ktorých
sa v tejto súvislosti mnohí často domáhajú, spôsobuje štátu dvojakú škodu. Predovšetkým na nezaplatenej dani a
nezanedbateľné sú aj náklady na pobyt odsúdeného vo výkone trestu, ktoré v konečnom dôsledku znáša zase iba občan
– daňový poplatník. Okrem trestného postihu treba hľadať nové a inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia legislatívny
priestor tak, aby štát mohol v neformálnom administratívnom konaní dosiahnuť uspokojenie svojich nárokov za
nezaplatenú daň na majetku povinného, bez zdĺhavého a nákladného trestného konania. Podobné postupy sa bežne
používajú v mnohých vyspelých krajinách (napr. v USA).
Rekodifikácia Trestného zákona v roku 2005 sa do určitej miery dotkla aj daňových trestných činov. Avšak
najdôležitejšia zmena, ktorá sa navrhovala a ktorá by umožňovala za tieto trestné činy stíhať aj právnické osoby nebola
nakonec schválená. Neprešiel ani návrh, že trestný čin skrátenia dane a poistného by bolo možné spáchať aj z
nedbanlivosti. Naďalej sa predpokladá úmysel, ktorého dokazovanie je však problematické. Trestným postihom
právnických osôb sa sledoval účinnejšia ochrana významných spoločenských záujmov s cieľom aktivizovať zodpovedných
pracovníkov právnických osôb, aby v rámci svojich možností ovplyvňovali fungovanie korporácie spoločensky žiaducim
smerom. Podľa môjho názoru kumuláciou individuálnej a kolektívnej trestnej zodpovednosti by bolo možné očakávať
zvýšenie regulatívneho účinku trestného práva.
V súvislosti s trestnosťou konania pri daňových trestných činoch považujem za potrebné zmieniť aj o
možnostiach zániku trestnosti daňových trestných činov. Cieľom inštitútu zániku trestnosti podľa Trestného zákona je
zdôrazniť ochranu dôležitých spoločenských záujmov pred záujmom na trestnom stíhaní páchateľa. Ak sa páchateľ
rozhodne zamedziť alebo napraviť škodlivý následok svojho činu, môže to viesť k zániku trestnosti jeho konania. V
Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z. je to vo všeobecnosti upravené v § 85 a § 86. Pri trestnom čine skrátenia dane (§ 276)
zostali podmienky na zánik trestnosti rovnaké jako při predchádzajúcej právnej úprave. Trestnosť tohto činu zaniká, ak
páchateľ dobrovoľne škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo urobil o trestnom čine oznámenie v
čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte zabrániť. Čas na nápravu má až do hlavného pojednávania.
Pri trestnom čine neodvedenia dane (§ 277) je zánik trestnosti upravený odlišne. Trestnosť tohto konania od 1. 1. 2006
totiž zanikne len v prípade, keď páchateľ daň alebo poistné vrátane príslušenstva dodatočne zaplatil, a aj to len v prípade,
ak to všetko stihne najneskôr v deň, ktorý nasleduje po dni, keď sa páchateľ po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť s
jeho výsledkami. Platí to rovnako aj pri trestnom čine nezaplatenia dane (§ 278).
Trestné činy daňové môžeme považovať za veľmi závažné a nebezpečné konania vyznačujúce sa náročným
spôsobom odhaľovania. Častokrát sú páchané organizovanými skupinami s medzinárodnými prvkami. Spájať kriminalitu
v daňovej oblasti s problémovým sociálnym prostredím, s chudobou, núdzou nie je určite správne. Páchatelia týchto
trestných činov nie sú charakteristický nízkym vzdeláním, zlým sociálnym statusom alebo zlou ekonomickou situáciou,
práve naopak, sú vo väčšine prípadov ľudia, ktorí dosiahli vyšší stupeň vzdelania a v neposlednom rade i vyššie
spoločenské postavenie, ide o osoby, kroré sú inteligentné, kvalifikované a ekonomicky erudované. Čiže odbornosť,
sofistikovanosť, vysoký sociálny status, slušnosť, rešpekt, tolerancia spoločnosťou môžeme považovať za znaky typické
pre páchateľov trestných činov daňových. Konanie takýchto osôb však spôsobuje štátu, ale i celej spoločnosti obrovské
škody nielen vo finančnej oblasti, ale v prípade, že páchatelia uniknú trestu, následkom je i strata dôvery obyvateľstva v
náš právny systém, čo má neblahé dôsledky pre spoločnosť ako takú. Chcel by som poukázať na skutočnosť, že aj na
základe určitej typologie páchateľov tejto trestnej činnosti, ich motivácií je možné vytvoriť vhodné preventívne opatrenia.
Trestné činy daňové tvoria veľmi malú časť z objasnených trestných činov (napr. v porovnaní s trestnými činmi
proti majetku). Tieto trestné činy sú charakteristické časovou náročnosťou pri ich objasňovaní a latentnosťou, pričom
páchateľom plynú z uvedenej trestnej činnosti veľké zisky, neporovnateľne vyššie ako pri páchaní majetkovej trestnej
činnosti. Odhaľovanie a dokumentovanie tejto trestnej činnosti je zložitá a časovo náročná práca, vo väčšine prípadov si
vyžaduje aj spoluprácu s domácimi a so zahraničnými partnerskými organizáciami. Práve preukazovanie subjektívnej
stránky týchto trestných činov býva veľmi zložité a časovo náročné. Hlavným dôkazom nebývajú spravidla výpovede
svedkov, ale listinné dôkazy (účtovné doklady, a pod.) ako i odborné vyjadrenia a znalecké posudky. Evidovaná kriminalita
trestných činov patriacich do skupiny nevystihuje skutočný stav páchania trestnej činnosti tohto druhu. Taktiež vyspelé
európske štáty vo svojich finančných štatistikách uvádzajú, že im ročne uniká 20 – 30 % všetkých daní, pričom sa im
podarí odhaliť len 5 – 8 % daňových únikov.
Čo by pohohlo, aby sa obmezilo doslova okrádanie štátu na daniach?
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V prvom rade náš Trestný zákon musí aj v budúcnosti neustále reflektovať rozvíjajúce sa ekonomické vzťahy
a stále im poskytovať náležitú trestnoprávnu ochranu. Vzhľadom na integráciu ekonomických vzťahov je dôležitá
aproximácia európskeho práva na účely ďalšej medzištátnej spolupráce a koordinácie trestnoprávnej ochrany vzájomných
ekonomických vzťahov.
Pomohla by určite dôslednejšia kontrola a overovanie sporných listín. Výkon daňovej kontroly v súčasnosti
upravuje zákon č. 511/1992 Z.z. Správca dane vás musí na jej začatie vopred upozorniť. Posiela písomné oznámenie o
výkone daňovej kontroly, v prípade kontroly oprávnenosti vrátenia nadmerného odpočtu DPH dostanete daňový subjekt
upovedomenie o začatí daňovej kontroly. Neohlásenú návštevu z daňového úradu dostane daňový subjekt len vo
výnimočných prípadoch, ak je podozrenie, že by ste mohli znehodnotiť potrebné doklady alebo ak o kontrolu požiadajú
orgány činné v trestnom konaní. Oznámenie o daňovej kontrole musí obsahovať druh kontrolovanej dane, miesto a dátum
začatia kontroly a zdaňovacie obdobie, ktorým sa budú kontrolóri zaoberať. V prípade, že z nejakého dôvodu
kontrolovanej osobe nevyhovuje dátum začatia kontroly, môžete si so správcom dane do ôsmich dní od doručenia
oznámenia dohodnúť iný termín. Keďže kontrolovaný subjekt dostane oznámenie o začatí kontroly vopred, má možnosť
sa na ňu pripraviť. Môže si dať dohromady potrebné doklady, ale zároveň nie je vylúčené, že ich pozmení či inak
nezákonne upraví tak, aby zakryl niečo, na čo daňová kontrola nemá prísť. Je iba na pracovníkoch vykonávajúcich
daňovú kontrolu a na ich odbornej spôsobilosti, aby takéto konanie daňového subjektu odhalili, avšak v mnohých
prípadoch je odhalenie doslova nemožné. Niektoré subjekty, ktoré majú čo skrývať, sa často snažia vyhnúť daňovej
kontrole, prípadne ju čo najviac oddialiť. Používajú rôzne obštrukcie pred daňovou kontrolou aj počas daňovej kontroly,
napríklad nepreberajú poštové zásielky, nespolupracujú so správcom dane a nepredkladajú účtovné a iné doklady.
Daňoví kontrolóri sa často stretávajú aj s tým, že v stanovenom termíne sa kontrolovaný subjekt nenachádza v mieste
výkonu kontroly, používa fiktívnu adresu sídla spoločnosti alebo ako konateľ vystupuje osoba, ktorá nemá vedomosti o
aktivitách spoločnosti, prípadne sa vyhýba kontaktu s kontrolórmi. Avšak v prípade ak sa daňovej kontrole (náhodou)
podarí zistiť naplnenie niektorej zo skutkových podstát trestných činov daňových, toto podozrenie oznamuje orgánom
činným v trestnom konaní.
Je nepochybné, že legislatíva v tejto oblasti je pomerne rozsiahla a zložitá. Avšak určite stojí za zamyslenie sa
nad tým, či právna úprava v tejto oblasti predstavuje v súčasnosti dostatočnú ochranu verejných záujmov a či by nebolo
vhodné podľa môjho názoru „skromne definované“ skutkové podstaty trestných činov daňových v rámci Trestného zákona
rozšíriť. Taktiež mnohé legislatívne úpravy sú nedostatočné, pričom neustále sa meniace daňové zákony, krátke časové
obdobie na oboznámenie sa s novými platnými predpismi vo vzájomnej súvislosti narúšajú stabilitu daňovej legislatívy.
Nemôžeme byť spokojní so súčasnou legislatívou najmä v tom smere, že veľmi často pri dokazovaní skrátenia dane a
daňových podvodov ťahá štát za kratší koniec. Vieme o tom, že v tom či onom prípade ide o podvod, že daňové doklady
sú fiktívne, ale nemáme dôkazy. Nedokonalosť a nejednoznačnosť uplatňovanej legislatívy nepriamo podporuje daňové
úniky. Cieľom legislatívnych úprav by však nemalo byť púhe posielanie ľudí za mreže. Mal by sa znižovať podiel čiernej
ekonomiky, mali by sa viesť občania k dobrovoľnému plneniu daňových povinností a postihovať tých, ktorí zákon ignorujú.
Teda ísť cestou podpory dobrovoľnosti, informovanosti verejnosti a poskytovania dobrého servisu a komfortných služieb.
Tam, kde sa však napriek tejto snahe niekto úmyselne vyhýba plneniu daňových povinností, musíme vedieť nastaviť
efektívne a účinné nástroje odhaľovania a potrestania takýchto skutkov. Je potrebné navrhnúť také legislatívne zmeny,
aby sa oplatilo byť čestným, aby sa oplatilo plniť si povinnosti, aby obchádzanie zákona bolo verejne pranierované. Ak by
sa navrhovali určité legislatívne úpravy, mali by sa týkať tak posilnenia prevencie a dobrovoľnosti platenia daní, ako aj
represie pre tých, ktorí nie nevedia, nie nemôžu, ale nechcú.
Štát nedávno vyhlásil vojnu daňovým podvodníkom. V čase, keď podľa štatistík daňová kriminalita opätvne
narastá, sa daňová správa rozhodla zaviesť systém, ktorý má tento trend zastaviť. Pomôcť štátu odhaľovať daňové úniky
by mal nový informačný systém, ktorý by spracúval zozbierané údaje o jednotlivých osobách a firmách a odhaľoval alebo
upozorňoval na podozrivé transakcie či odpočty DPH. Okrem "počítačového“ systému sa plánuje zmeniť aj organizačnú
štruktúru kontrolórov. Dnes kontrolujú daňové úrady firmy zo "svojho“ okresu. Kontrolór, ktorý žije a pracuje napríklad vo
Galante - kde vyrástol, žije a pracuje a každého pozná, bude ťažko objektívne kontrolovať svoju rodinu, priateľov či
známych. Po novom budú vysielaní do susedných okresov v rámci kraja. Rotáciou kontrolórov v rámci kraja by sa malo
eliminovať podozrenie z korupcie, resp. prepojenie kontrolórov na daňové subjekty. Zároveň by sa mala zintenzívniť
spolupráca polícia s daňovými úradmi. Užšie spolupracovať chce daňová správa aj s bankami, ktoré jej musia údaje o
finančných tokoch v určitom rozsahu poskytovať už dnes, avšak túto povinnosť chcú rozšíriť. Štát v daňovej oblasti
avizoval aj významnú reformu, ktorá by do určitej miery taktiež mohla eliminovať daňovú kriminalitu. Jej súčasťou je
zlúčenie daňovej a colnej správy a vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov
prostredníctvom vytvorenia Finančnej správy Slovenskej republiky. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colného
riaditeľstvo Slovenskej republiky by sa mali spojiť do rozpočtovej organizácie s názvom Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky. Zredukovať by sa mal aj počet daňových a colných úradov. Na úrovni finančného úradu by mal byť Finančný
kriminálny a justičný úrad, ktorý vznikne rozšírením agendy Colného kriminálneho úradu o tzv. daňové trestné činy.
V tejto oblasti je nevyhnutná aj intenzívna spolupráca s daňovými správami členských krajín EÚ, a to najmä
pokiaľ ide o daňové úniky v rámci intrakomunitárnych obchodov. V rámci medzinárodnej administratívnej spolupráce
daňové úrady sú schopné navzájom overovať, či dodanie tovaru priznané v jednom členskom štáte na druhej strane
zakladá aj priznanie jeho nadobudnutia v inom členskom štáte a opačne. Ak už daňový subjekt zistí, že je prešetrovaný
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daňovým úradom, okamžite predá alebo iným spôsobom prevedie na inú osobu celý svoj majetok a zistenia premietnuté v
dorubenej dani nenájdu svoje miesto v podobe zvýšených príjmov štátneho rozpočtu, ale v podobe zvýšenia
nevymožiteľných daňových nedoplatkov. Jediným zadosťučinením v tomto prípade je to, že daňové úrady odstupujujú
tieto zistenia orgánom činným v trestnom konaní.
Ako som už načrtol v súvislosti s trestnými činmi daňovými určite stojí za zamyslenie sa nad zavedením trestnej
zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho systému. Podľa súčasnej právnej úpravy Trestného zákona, ak sa aj
podarí pre trestný čin spáchaný v záujme určitej právnickej osoby vyvodiť individuálnu trestnú zodpovednosť, potom
uložený trest nemusí mať z hľadiska generálnej prevencie želateľný účinok.
Vzhľadom na aktuálny stav sa ochrana hospodárskeho života našej spoločnosti pred negatívnymi následkami
kriminálnych aktivít určite nezaobíde bez záujmu vysoko kvalifikovaných odborníkov o túto oblasť. Mal by to byť záujem
vychádzajúci zo znalosti veci, záujem o koncepčné a nie čiastkové riešenia, záujem vecný a nie osobný, jednoducho
záujem spoločensky prospešný.
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PRÁVNA KVALIFIKÁCIA USMRTENIA
Igor N. Barilik
Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o právnej kvalifikácii zavineného usmrtenia ľudskej osoby. Úvodom sa zaoberá
kriminalistickým aspektom problematiky, teda kvalifikáciou skutku počas vyšetrovania. Ďalej stručne zmieňuje súčasnú
právnu úpravu zavineného usmrtenia v Českej republike a na Slovensku. Záverom čitateľovi detailnejšie približuje trestný
čin zabitia, ktorý v českom trestnom práve privilegovane postihuje páchateľa úmyselného usmrtenia za určitých
ospravedlniteľných okolností. Analyzuje súčasnú českú judikatúru a diskusiu uzatvára stručnými návrhmi pre slovenskú
legislatívu.
Kľúčové slová: právna kvalifikácia skutku, zavinené usmrtenie, vražda, zabitie
Abstract: The article aims to deliberate on the issue of legal qualification of culpable homicides. Firstly, it discusses the
forensic aspect of the issue – the qualification of a criminal act in the phase of investigation. Further, it briefly describes the
contemporary Czech and Slovak legal provisions sanctioning different types of acts of homicide. The article also brings
reader’s attention to the crime of manslaughter, which, in the Czech law, provides a benefit in punitive sanction to an act of
homicide conducted under certain excusatory circumstances. It analyses the current Czech jurisprudence on the crime of
manslaughter and concludes with brief recommendations for the Slovak legislation.
Key words: legal qualification of a criminal act, culpable homicide, murder, manslaughter
1

ÚVOD
V predloženom príspevku sa budem zaoberať problematikou právnej kvalifikácie trestno-právne relevantných
skutkov usmrtenia ľudskej osoby.
Úvodná kapitola je výsledkom môjho výskumu v rámci Špecifického vysokoškolského výskumu katedry trestného
práva pre rok 2010 s názvom Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného a tvorí jednu
(upravenú) pasáž diplomovej práce Zavinené usmrtenie: Vybrané aspekty vyšetrovania a právnej kvalifikácie prípadov
zavinených úmrtí v Českej republike a na Slovensku, ktorú som v roku 2010 obhájil na Právnickej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe.
V ďalšej kapitole uvediem niekoľko základných poznámok ku právnej úprave zavineného usmrtenia v českom
a slovenskom kódexe trestného práva hmotného. Ďalej sa budem venovať špecifickej otázke privilegovaného úmyselného
usmrtenia, ktorú reflektuje súčasná česká judikatúra. Článok uzavriem vlastným názorom na možné smerovanie
slovenskej legislatívy s prihliadnutím na české skúsenosti z rekodifikácie hmotného práva.
2

VYŠETROVACIA SITUÁCIA A JEJ VPLYV NA PRÁVNU KVALIFIKÁCIU SKUTKU
V kriminalistickej literatúre a hlavne v médiách sa často stretávame s pojmom vyšetrovanie vraždy. Vraždou
v českom i slovenskom trestnom práve rozumieme úmyselné usmrtenie druhej osoby. Ide o jeden z najvážnejších
a najprísnejšie trestaných trestných činov vôbec. Orgány činné v trestnom konaní vynakladajú špeciálne úsilie na to, aby
bola väčšina vrážd odhalená a ich páchatelia potrestaní.
Vražda je právny termín a označuje trestný čin. Z právneho hľadiska môže spoľahlivo určitý skutok za vraždu
označiť až súd vo výroku odsudzujúceho rozsudku. Inak orgán činný v trestnom konaní len s vyššou mierou
pravdepodobnosti vyslovuje, že v skutku ide o („je spatřován“) trestný čin vraždy.
Policajti prichádzajú každodenne do kontaktu s prípadmi násilných úmrtí. Niekedy je príčina smrti na prvý pohľad
zrejmá, alebo aspoň ľahko zistiteľná. S pomocou moderných forenzných postupov sa napríklad dá potvrdiť alebo vylúčiť,
či nebohý spáchal samovraždu. Ak niekto zomrel pričinením druhej osoby, vo väčšine prípadov to polícia vie zistiť a takúto
osobu vypátrať a zaistiť. Najväčšiu pozornosť musí venovať náležitému a detailnému objasneniu a zadokumentovaniu
skutkového deja, pri ktorom došlo k usmrteniu človeka.
Ak všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol usmrtením spáchaný trestný čin, za ktorý je určitá konkrétna
osoba trestne zodpovedná, začne voči nej trestné stíhanie. V tomto momente musí orgán činný v trestnom konaní označiť
trestný čin, o ktorý v skutku ide, a teda vysloviť kvalifikovaný názor, či smrť nastala úmyselným alebo nedbanlivostným
konaním obvineného. Určité prípady sú jednoduché práve tým, že vzhľadom na všetky okolnosti takéto rozhodnutie nerobí
žiaden problém. Reálny život však často prináša veľmi komplikované situácie, kedy je kvalifikácia usmrtenia veľmi
nejednoznačná, a unáhlený záver môže definitívne zmariť odhalenie pravdy.
Pozrime sa teraz stručne na to, ako vyšetrovacia situácia na začiatku, v priebehu, a na konci vyšetrovania,
ovplyvňuje úsudok orgánu činného v trestnom konaní ohľadom právnej kvalifikácie skutku usmrtenia.
Východiskom vyšetrovania každého trestného činu je počiatočná vyšetrovacia situácia, ktorá vzniká
bezprostredne po tom, čo orgán činný v trestnom konaní získa prvotné informácie nasvedčujúce tomu, že bol
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spáchaný trestný čin. Na postup policajného orgánu pri vykonávaní počiatočných vyšetrovacích a operatívne pátracích
úkonov bude bezpodmienečne závisieť úspech alebo neúspech ďalšieho vyšetrovania1, vedúceho k objasneniu trestného
činu a zistenia a usvedčenia páchateľa, čo je základným cieľom práce polície2.
Aj pri obzvlášť závažných násilných trestných činoch, ktoré sú často príznačné svojou komplikovanosťou
motívov, prípravy, spáchania, utajovania a samozrejme následného vyšetrovania, je možné, že už po počiatočných
úkonoch má vyšetrovateľ komplexný obraz o spôsobe spáchania trestného činu, je oboznámený so statusom a
charakteristikou obete trestného činu3 (dieťa, chorá osoba,...) a v najpriaznivejších prípadoch je už na mieste činu
zaistená podozrivá osoba, voči ktorej je okamžite vznesené obvinenie a všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že takmer
s istotou bude táto osoba skutočným páchateľom. Je preto dôležité vzhľadom na priaznivú vyšetrovaciu situáciu správne
(teda s čo najväčšou presnosťou) právne posúdiť skutok, ktorý sa stal a zahájiť trestné stíhanie voči podozrivému, ktorý
tak získava postavenie osoby obvinenej z trestného činu.
V prípadoch vznesenia obvinenia je v súlade s § 160 ods. 1 a 2 českého trestného poriadku (ďalej len „čes. TP“)4
obvinený bez meškania („neprodleně“) oboznámený s touto skutočnosťou, s popisom skutku, ktorého sa mal dopustiť
a z ktorého je obvinený, tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom a zákonným označením trestného činu, o ktorý
v tomto skutku ide („je spatřován“).
Skutok je právne relevantný pojem abstrahovaný z konkrétneho skutkového deja, teda reálnej udalosti záležiacej
na konaní človeka5, ktorá sa stala v minulosti a ktorú môžeme objasniť a popísať jej priebeh na základe pamäťových
a materiálnych stôp.6 Kým tie majú v priebehu vyšetrovania vplyv na vytyčovanie vyšetrovacích verzií, až kým sa
nedospeje k takej verzii skutku, ktorú považuje vyšetrovateľ za najbližšiu tomu, čo sa v skutočnosti odohralo, v prípade
rozhodovania súdu majú tie vplyv na skutkové zistenia a vynesenie rozsudku, že sa tak popísaný skutok stal.
Protiprávny skutok, ktorý vykazuje znaky v zvláštnej časti trestného zákonníka označujeme ako trestný čin, resp.
u mladistvých ako previnenie. Každý trestný čin má svoje zákonné označenie (spravidla je to názov paragrafu, resp.
skupiny niekoľkých paragrafov zvláštnej časti trestného zákonníka). Český trestný poriadok ukladá v ustanovení § 160
ods. 1 policajnému orgánu povinnosť už (najneskôr) pri zahájení trestného stíhania a obvinení podozrivej osoby
subsumovať odhalený skutok jednak pod konkrétny paragraf označujúci trestný čin, a tiež pod ustanovenie v odseku
(odsekoch) tohto paragrafu – zákonné označenie trestného činu.
Ide o vymedzenie – kvalifikáciu – skutkovej podstaty trestného činu (poprípade trestných činov, ak boli spáchané
v jednočinnom súbehu7) spomedzi všetkých trestných činov uvedených v trestnom zákonníku, ako i definovanie skutkovej
podstaty v rámci už vymedzeného trestného činu (obvykle v jednom paragrafe), teda rozlíšenie, či ide o skutkovú podstatu
základnú, spravidla uvedenú v prvom odseku, alebo o skutkovú podstatu kvalifikovanú (popr. privilegovanú), ktorej znaky
bývajú uvedené v druhom a ďalších odsekoch konkrétneho paragrafu8.
Odborníci trestného práva a policajných vied sa bezpochyby zhodnú na tom, že snahou orgánov činných
v trestnom konaní musí byť čo najpresnejšie právne posúdenie každého skutku, čo je v plnej zhode s ústavou
garantovanou právnou istotou, ako jedným zo základných prvkov právneho štátu. Ustanovenie § 160 ods. 6 čes. TP však
počíta s požiadavkou kriminalistickej praxe flexibilne reagovať na nové skutočnosti, ktoré počas vyšetrovania môžu vyjsť
(a spravidla vychádzajú) najavo a umožňuje policajnému orgánu v priebehu vyšetrovania uznesením zmeniť právnu
kvalifikáciu skutku, pre ktorý bolo zahájené trestné stíhanie.9 Nesprávne zhodnotenie skutkových znakov pri počiatočnej
kvalifikácii (ale i pri prekvalifikácii trestného činu v neskorších štádiách vyšetrovania) môže priniesť určité problémy.
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Slovenský trestný poriadok výslovne vyžaduje písomnosť upozornenia. Rovnopis upozornenia alebo zápisnice však musí do 48 hodín
doručiť prokurátorovi. (§ 206 ods. 6 slovenského trestného poriadku) Prakticky sa teda vyznačuje rola prokurátora pri posudzovaní a
následných zmenách právnej kvalifikácie. Slovenská prax spočíva v konzultáciách policajta s prokurátorom o zamýšľanej zmene právnej
kvalifikácie, nestáva sa teda, že by policajt prekvalifikovaním „zaskočil“ dozorujúceho prokurátora. Skôr ide o koordinovaný postup, kde je
rozhodnutie urobené po diskusii a s odobrením dozorujúceho prokurátora, ktorý napokon môže rozhodnutie policajta zrušiť a nahradiť
vlastným (Zrovnaj § 230 slov. TP; podobne § 174 ods. 2 písm. e) čes. TP).
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Podotýkam, že sa týkajú hlavne nesprávnej subsumpcie pod konkrétne ustanovenie zákona. K rozdielu základnej
a kvalifikovanej skutkovej podstaty, aj z pohľadu policajnej praxe, sa vyjadrím ďalej.
Vyšetrovanie každej skupiny podobných trestných činov (znásilnenia, krádeže, drogová kriminalita,...) má
kriminalistickou vedou vypracovanú vlastnú metodiku, ktorá slúži ako návod pre vyšetrovateľa.10 V prípade, že odhalený
skutok je na základe najvýraznejších stôp nesprávne posúdený, vyšetrovateľ sa môže zamerať na zjavné, no menej
podstatné skutočnosti, a môžu mu uniknúť práve skutočnosti, ktoré môžu pri dokazovaní prispieť k tomu, že obžalovaný
bude spravodlivo uznaný vinným zo závažnejšieho alebo kvalifikovaného trestného činu, ktorý reálne spáchal.
Pokiaľ je nesprávne právne posúdenie založené len na nepresnom úsudku vyšetrovateľa, čiže nie na iných
skutočnostiach, ktoré počas vyšetrovania vyjdú najavo (§ 160 ods. 6 čes. TP), a teda štátny zástupca vychádza pri
rozhodnutí o zmene právnej kvalifikácie len z tých istých skutočností, ktoré boli známe vyšetrovateľovi (napr. pri previerke
spisu podľa § 174 ods. 2 písm. b) čes. TP), spôsobuje takýto prieskum a vydávanie pokynu o zmene právnej kvalifikácie
zbytočný prieťah vo vyšetrovaní tak na strane štátneho zástupcu, ako aj vyšetrovateľa, ktorý navyše následne musí
obvineného na takúto zmenu upozorniť a protokolovať ju (už zmienený § 160 ods. 6 čes. TP).
K uvedenému však existujú protiargumenty, a to najmä praktického rázu. Dôveryhodnosti polície nesvedčia
urýchlené a neuvážené kroky. Vyšetrovanie obzvlášť závažnej činnosti je veľmi náročný a zodpovedný proces, často pod
drobnohľadom médií a tlakom spoločnosti pri domáhaní sa spravodlivosti usvedčením a potrestaním páchateľa
(samozrejme zodpovednosť vyšetrovateľa spočíva práve v usvedčení páchateľa zhromaždenými dôkazmi, odsúdenie
a potrestanie je vo výlučnej právomoci súdov). Z tohto dôvodu, a tiež na základe skúseností viacerých vyšetrovateľov,
s ktorými som túto problematiku konzultoval, môžem konštatovať, že v prípadoch, keď má vyšetrovateľ v počiatočnej
vyšetrovacej situácii dostatok dôkazov nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, začína trestné stíhanie za
trestný čin, na ktorého bezpečné dokázanie postačujú získané dôkazy, aj v prípadoch, keď existujú dôkazy na to, že išlo
o závažnejší trestný čin. Rovnako nie je neobvyklé, že sa v prípade obzvlášť závažnej kriminality začína stíhať za trestný
čin základný, nie kvalifikovaný. Prax to odôvodňuje tým, že počiatočnými úkonmi odhalené stopy a získané informácie
môžu byť nepostačujúce, skresľujúce, mylné ba až zámerne mätúce, a až nasledovné vyšetrovanie potvrdzuje alebo
vyvracia vyšetrovateľove domnienky a verzie. Poukazuje na to, že v prípade mylného závažnejšieho posúdenia skutku,
akým naozaj bol, poprípade vyjde najavo, že skutok sa ani nestal alebo nebol trestným činom, je naštrbený kredit polície
pred verejnosťou. Média majú totiž tendenciu vyhľadávať senzácie, fabulovať a zveličovať, aby získali pozornosť publika.
V prípade, že prípad neskončí podľa ich predstáv (napr. je určitá osoba zbavená obvinenia), často navádzajú dojem, že
niekto úmyselne zničil stopy, „stratil“ dokumenty, korumpoval. Naopak prekvalifikácia a stíhanie obvineného za závažnejší
trestný čin po objasnení nových skutočností a zrelej úvahe vyšetrovateľa sa skôr hodnotí za pozitívny krok. To nebráni
vyšetrovateľovi v tom, aby neustále prehodnocoval dôkazy i z pohľadu právnej kvalifikácie.
Nemal by však pri tom dbať ohľad na iné záujmy, než záujem na náležitom zistení trestného činu a spravodlivom
potrestaní páchateľa. Bohužiaľ sa v niektorých prípadoch stáva, že vyšetrovateľ uprednostní potreby priaznivého
štatistického výkazu pred presnou kvalifikáciou. Ak sa napríklad viac prikláňa k tomu, že skôr nastalo nedbanlivostné, než
úmyselné usmrtenie, existuje určitý sklon začať vyšetrovať skutok ako nedbanlivostný trestný čin, s tým, že sa to
poprípade môže v budúcnosti zmeniť. Má to priliehavé vysvetlenie. V prípade, že sa vyšetrovanie nepodarí doviesť do
zdarného konca, v policajnej štatistike sa to prejaví ako neúspech pri menej závažnej trestnej činnosti. Je to oveľa
prijateľnejšie, ako priznať, že sa nepodarilo vyšetriť ďalšiu vraždu. Vraždy sú štatistická položka, na ktorú je polícia
i verejnosť najviac citlivá, a v policajnom prostredí existuje určitý psychický tlak na to aby práve tieto čísla vyzerali čo
najlepšie. V dôsledku však táto snaha môže viesť k efektu presne opačnému, než spoločensky žiadanému, a to že sa
prehlbuje latencia tohto zvlášť závažného zločinu.
Základom pri úvahe o zmene právnej kvalifikácie už stíhaného skutku je teda postup vytvorenia vyšetrovacej
verzie, pri ktorej skutok napĺňa znaky iného, závažnejšieho trestného činu, ako toho, za ktorý je obvinený momentálne
stíhaný a podoprenie tejto verzie prehodnotením získaných dôkazov ako i zameraním sa na získavanie dôkazov nových.
Záverom úvodnej diskusie zhrňujem, že hoci osvedčená policajná prax varuje pred unáhlenými závermi a
dôrazne poukazuje na opatrnosť a dôkladnosť pri vyšetrovaní, čo by skôr nasvedčovalo uvedenému postupu precízneho
zhromažďovania čo najväčšieho množstva dôkazov a prekvalifikácie skutku na závažnejší trestný čin (buď iný, alebo
rovnaký ale kvalifikovaný, kde pripadá do úvahy vyššia sadzba) až po úvahe a vnútornom presvedčení vyšetrovateľa,
musia byť rovnako šetrené práva obvineného plynúce z ustanovení trestného poriadku, teda hlavne mať vedomosť o tom,
za aký skutok je stíhaný a ako ho orgán činný v trestnom konaní kvalifikuje. Z dôvodu transparentnosti trestného stíhania
by malo byť vylúčené zámerne nepresné kvalifikovanie skutku s cieľom „prekvapiť“ obvineného v závere vyšetrovania.
Rovnako nesmie byť snaha o priaznivé štatistické výkazy nadradená záujmu na zákonnom a efektívnom fungovaní
orgánov činných v trestnom konaní.

10 Viac k metodike vyšetrovania pozri úvod do Zvláštnej časti publikácie MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 407
a násl.
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3
PRÁVNA KVALIFIKÁCIA USMRTENIA PODĽA NOVÝCH TRESTNÝCH KÓDEXOV V ČESKEJ REPUBLIKE
A NA SLOVENSKU
Komparácia nového českého trestného zákonníka č. 40/2009 Sb. (ďalej len „čes. TZ“) a slovenského trestného
zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „slov. TZ“) je jednou zo základných tém, ktorej som sa venoval v roku 2010 v rámci
Špecifického vysokoškolského výskumu našej katedry. Na tomto mieste by som odkázal na môj článok Usmrtenie
v trestnom práve hmotnom: česko-slovenská komparácia v zborníku z konferencie Rekodifikovaný trestný zákon a trestný
poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe, konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave dňa 9.2.2011.
Aby som v tomto príspevku zachoval koherentnosť tematiky, uvediem niekoľko základných bodov, a ďalej sa
budem venovať špecifickej otázke privilegovaného úmyselného usmrtenia, ktorú reflektuje súčasná česká judikatúra.
Úvodom by som konštatoval, že dlhodobé volanie po diferenciácii trestných činov úmyselného usmrtenia, teda
vraždy podľa § 219 starého trestného zákona č. 140/1961 Zb. a privilegovanej vraždy novonarodeného dieťaťa matkou
podľa § 220 tohto zákona, bolo síce zákonodarcami v oboch krajinách vyslyšané, no i to len sčasti, berúc do úvahy
kvalitatívnu i kvantitatívnu stránku úpravy.
Prvým momentom bola potreba zohľadniť v už tak rozmanitých dôvodoch, motívoch, okolnostiach a spôsoboch
páchania vrážd aspekt zvýšenej zavrhnutiahodnosti určitých vrážd, pre ktorú by nepostačovala nová kategória okolnosti
podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby, ale javilo sa ako naliehavé vytvoriť novú skutkovú podstatu
najzávažnejších vrážd vôbec. Hovoríme o rozdiele medzi vraždou „jednoduchou“ (česky prostou) a kvalifikovanou.
Nová česká úprava rozoznáva v § 140 čes. TZ úmyselné usmrtenie v odseku prvom a úmyselné usmrtenie
spáchané s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení v odseku druhom. Uvedené znaky majú vyjadriť vyššiu mieru
racionálnej kontroly nad konaním, oproti spontánnej reakcii na vyhrotený konflikt. V českej literatúre tieto znaky dôkladne
analyzuje Dr. Hořák11 a tým poskytuje praktikom akúsi pomôcku k ich výkladu a aplikácii na konkrétne prípady. Predsa sa
nemôžem ubrániť dojmu, že prijatá úprava nie je optimálna a celkom zrozumiteľná, a to z dôvodu kritizovanej legislatívnej
techniky, malých rozdielov medzi trestnými sadzbami v prvom a druhom odseku (jednoduchá a kvalifikovaná vražda)
a takisto určitej aplikačnej nejasnosti znaku rozmyslu (reflexie), ktorý sa nachádza na pomedzí hoci aj veľmi nekvalitného
a situačného, no pre trestnosť nevyhnutného, rozhodovania príčetného páchateľa a premysleného plánovania činu. To
podľa môjho názoru môže viesť k zásadným problémom pre dokazovanie a finálnu kvalifikáciu skutkov, a navyše spôsobiť
nejednotnosť v posudzovaní podobných prípadov v krajine do doby, než sa ustáli judikatúra, čo bude trvať viac rokov.
O tom, že je diferenciácia na jednoduchú a kvalifikovanú vraždu nedotiahnutá do úplnosti, svedčí aj to, že
v treťom odseku § 140 čes. TZ už znak reflexie či premeditácie nehrá žiadnu úlohu! Teda výskyt okolnosti podmieňujúcej
použitie vyššej trestnej sadzby (v ods. 3) umožňuje potrestať vraždu odňatím slobody na pätnásť až dvadsať rokov alebo
výnimočným trestom, bez ohľadu na to či ide v prvom rade o vraždu jednoduchú alebo kvalifikovanú. Diferenciácia
v takejto podobe podľa môjho názoru nesplnila očakávania.12
Nová slovenská úprava požiadavku diferenciácie úmyselných usmrtení reflektuje v legislatívno-technicky
správnom vyčlenení nového trestného činu úkladnej vraždy v § 144 slov. TZ. Prísnejšie trestaná úkladná vražda sa od
vraždy podľa § 145 slov. TZ odlišuje fakultatívnym znakom subjektívnej stránky – vopred uváženou pohnútkou, teda
motívom, ktorým je vedené konanie páchateľa v úmysle usmrtiť obeť (prečo chcel páchateľ obeť usmrtiť).
Ak bolo, ako prirodzene predpokladám, úmyslom zákonodarcu vyčleniť najnebezpečnejšie
a najodsúdeniahodnejšie vraždy, nemôžem ostať nekritický k voľbe diferenčného znaku premeditácie motívu. Burda13 i
ďalší autori už poukázali na to, že v samotnej skutočnosti premeditácie pohnútky nie je možné automaticky vidieť aj väčšiu
odsúdeniahodnosť určitého činu. Vopred uvážené pohnútky môžu byť tak zavrhnutiahodné, ako i ospravedlniteľné či
pochopiteľné.
Súčasná úprava neponúka možnosť jasne rozlišovať napr. medzi činom mafiánskeho nájomného vraha
a dlhodobo týranej manželky, ktorá sa po uvážení a bilancovaní súžitia s tyranom rozhodne, že to už ďalej nebude znášať
a muža po príchode domov usmrtí pripraveným kuchynským nožom.
Ak sa pozrieme na štatistiky14, úkladné vraždy tvoria zhruba desatinu všetkých vrážd, čo podľa mňa celkom
vystihuje legislatívny zámer prísnejšie postihovať najzávažnejšie prípady. Problém však vidím v nasledovnom. Aby sa
dosiahol tento stav, musí si orgán činný v trestnom konaní v praxi akosi domýšľať želanú vyššiu zavrhnutiahodnosť
vopred uváženej pohnútky, napriek tomu, že zákon jasne požaduje len samotnú skutočnosť premeditácie pohnútky bez
ohľadu na jej morálne zhodnotenie. U pochopiteľných pohnútok, kde by hrozil nespravodlivo vysoký postih za úkladnú
vraždu, sa potom ignoruje ich premeditácia tým, že čin sa pri kvalifikácii ponechá v kategórii vražda (jednoduchá). Som
presvedčený o tom, že to nie je v plnom súlade s požiadavkou právnej istoty a predvídateľnosti rozhodovania súdov.
Viac k téme pozri veľmi zdarné články kolegu Hořáka uvedené v zozname literatúry.
Porovnaj slovenskú úpravu úkladnej vraždy (§ 144 slov. TZ) a vraždy (§ 145 slov. TZ), kde sú sadzby systematicky odstupňované
podľa zvlášť priťažujúcich okolností. U úkladnej vraždy to je v prvom odseku 20-25 rokov, druhom odseku 25 rokov alebo doživotie
a v treťom odseku doživotie. U vraždy to je v prvom odseku 15-20 rokov, v druhom odseku 20-25 rokov alebo doživotie a v treťom odseku
25 rokov alebo doživotie.
13 BURDA, E. Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona, s. 97-98.
14 Štatistiky za roky 2006-2009 sú uvedené v mojom článku Usmrtenie v trestnom práve hmotnom: česko-slovenská komparácia. Za rok
2010 bolo na Slovensku pre trestný čin úkladnej vraždy (§ 144 slov. TZ) obžalovaných 8 osôb a odsúdené 4 osoby a pre trestný čin
vraždy (§ 145 slov. TZ) obžalovaných 37 osôb a odsúdených 46 osôb.
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Druhá moja poznámka sa bude týkať vzťahu základnej a privilegovanej skutkovej podstaty úmyselného
usmrtenia.
Český zákonodarca zavádza do klasifikácie nový trestný čin – zabitie, ktorého sa páchateľ dopustí, keď iného
úmyselne usmrtí v silnom rozrušení zo strachu, zľaknutia, zmätku alebo iného ospravedlniteľného hnutia mysle alebo v
dôsledku predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania poškodeného. Napriek tomu, že ustanovenie bolo pre
nejednoznačnosť novelizované ešte pred účinnosťou trestného zákonníka, novela viac svetla do jeho výkladu nepriniesla.
Teoretici15 následne diskutovali o tom, či sa znak silného rozrušenia bezpodmienečne vzťahuje aj na usmrtenie
v dôsledku predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania usmrtenej obete, alebo je možné takúto obeť „zabiť“
s chladnou hlavou, čo by bola alternatíva k ospravedlniteľnému silnému rozrušeniu. Opäť je znenie zákona v tak závažnej
veci nejednoznačné. K trestnému činu zabitia v českom zákone sa ešte vrátim.
Napriek tomu, že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že škála úkladná vražda – vražda – zabitie – usmrtenie
poskytne dostatočný základ pre podchytenie rozmanitosti zavinených usmrtení, slovenský trestný zákon mimo trestného
činu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146 slov. TZ) bohužiaľ stále nemá privilegovanú skutkovú podstatu
úmyselného usmrtenia, ktorá by sa vzťahovala na usmrtenia spáchané úmyselne, no s čiastočne ospravedlniteľnou,
či aspoň pochopiteľnou pohnútkou či inou okolnosťou. To považujem za najväčší súčasný nedostatok slovenskej úpravy.
Určitý korektív zohľadňujúci rozrušenie spôsobené predchádzajúcim zavrhnutiahodným konaním usmrteného
nájdeme v ustanovení § 25 ods. 3 slov. TZ, podľa ktorého za nutnú obranu môžeme považovať i usmrtenie pri celkom
zjavne neprimeranej obrane, pokiaľ bol brániaci sa v silnom rozrušení spôsobenom útokom. Vzťahuje sa však len
na limitované situácie usmrtenia v obrane a nie na iné usmrtenia z ospravedlniteľného hnutia mysle.
Tretí bod sa bude týkať usmrtenia z nedbanlivosti. Následok smrti zavinený z nedbanlivosti pri páchaní trestnej
činnosti sa vyskytuje u rady rozmanitých trestných činov v oboch trestných kódexoch ako okolnosť podmieňujúca použitie
vyššej trestnej sadzby.
V Česku je po novom vymedzený prečin usmrtenie z nedbanlivosti (§ 143 čes. TZ), ktorý postihuje konanie
páchateľa, ktorý nemal v úmysle usmrtenej osobe spôsobiť smrť, ale ani ťažkú ujmu na zdraví, či mu ublížiť na zdraví. Na
Slovensku ide o prečin usmrtenia (§ 149 slov. TZ). České označenie nedbanlivostného usmrtenia je teda v porovnaní so
slovenským zákonom presnejšie.
Na Slovensku sa navyše zaviedol nový trestný čin zabitia (§ 147, 148 slov. TZ), ktorý sa diametrálne líši od zabitia
v českom zákonníku. Zabitie je podľa slovenského práva úmyselný trestný čin, pri ktorom je však konanie páchateľa
vedené úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví alebo inému ublížiť na zdraví, no jeho zavinenie k následku – spôsobeniu
smrti – je len nedbanlivostné.
Ide o určitý posun v problematike klasifikácie (systematického názvoslovia) zavinených usmrtení. Novozavedený
trestný čin sa totiž názvoslovne vymedzuje na základe znaku objektívnej stránky, teda účinku smrti. Táto koncepcia lepšie
vystihuje spoločenskú závažnosť účinku tým, že takýto skutok považuje za trestný čin proti životu, a páchateľa označuje
ako zabijaka. Smrť obete, hoci nedbanlivostne zavinená, je spoločnosťou fakticky vnímaná ako najzávažnejší výsledný
efekt skutku. Otáznou však je systémovosť, a taktiež dôslednosť, zavedenia takejto koncepcie len pri kvalifikovaných
trestných činoch proti zdraviu s následkom smrti, ako výnimky z nomenklatúry trestných činov založenej na druhu
zavinenia ku konaniu páchateľa a k následku smrti obete.
4
PRIVILEGOVANÁ SKUTKOVÁ PODSTATA ÚMYSELNÉHO USMRTENIA – DEFINÍCIA TRESTNÉHO ČINU
ZABITIA A ZHODNOTENIE NOVEJ ČESKEJ JUDIKATÚRY
Ako už bolo zmienené, medzi teoreticky najzaujímavejšie, a pre prax obzvlášť závažné, novinky v českom
trestnom zákonníku patrí ustanovenie o privilegovanom úmyselnom usmrtení, ktoré nesie názov trestný čin zabitia (§ 141
čes. TZ).
V pôvodnom znení podľa zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, bol trestný čin zabitia definovaný nasledovne:
„Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího
zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až osm let.“
Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu obsahuje v prvom odseku odkazy na zahraničné úpravy, ktoré boli
inšpiráciou k tomu, aby sa aj v českom práve vyčlenili prípady „typovo spoločensky menej škodlivé (menej závažné)“.
Všetky uvedené zahraničné ustanovenia16 obsahujú znak silného hnutia mysle, ktoré je ospravedlniteľné či pochopiteľné
na základe okolností činu. Druhý odsek dôvodovej správy sa zaoberá vyprovokovanými usmrteniami, kde uvádza, že
„doterajšia základná skutková podstata trestného činu vraždy nedokáže postihnúť rozdiely medzi úmyselným usmrtením,
ku ktorému došlo na základe tzv. viktimologického zavinenia, kedy poškodený sám svojím zavrhnutiahodným konaním
vytvára kriminogénnu situáciu.“
Zo samotného znenia ustanovenia i dôvodovej správy vyplývalo, že silné rozrušenie, strach, úľak, zmätok
a predchádzajúce zavrhnutiahodné konanie poškodeného sú alternatívne fakultatívne znaky skutkovej podstaty

Porovnaj napr. výklad v učebnici JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část, s. 477-478 a NOVOTNÝ, O.,
VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné II. (zvláštní část), s. 30-32.
16 Čl. 113 švajčiarskeho trestného zákonníka, čl. 148 § 4 poľského trestného kódexu, § 76 rakúskeho trestného zákonníka.
15
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usmrtenia. To znamená, že postačovalo, aby sa vyskytol len jeden (napr. zmätok) a skutok by sme kvalifikovali ako
zabitie.
Toto pôvodné ustanovenie však vymedzovalo prvé štyri pohnútky (silné rozrušenie, strach, úľak, zmätok) príliš
úzko a bolo ho potrebné rozšíriť aj o ďalšie podobné stavy. Zároveň bolo problematické i to, že takého pohnútky samé
o sebe nemusia byť vždy ospravedlniteľné, či pochopiteľné (napr. osoba podozrivá z trestnej činnosti je odhalená a
v strachu o svoj ďalší osud pri zadržiavaní príslušníkom polície tohto príslušníka úmyselne usmrtí).
Pozmeňujúcim návrhom17 k návrhu zákona novelizujúceho vtedy ešte neúčinný trestný zákonník sa rozšírila
skutková podstata zabitia o znak „iné ospravedlniteľné hnutie mysle“. Zároveň sa zvýšila horná hranica trestnej sadzby na
desať rokov, čím sa zo zabitia stal obzvlášť závažný zločin (§ 14 ods. 3 čes. TZ). Zákon novelizujúci trestný zákonník bol
vyhlásený pod číslom 306/2009 Sb. Novelizované, a v súčasnosti účinné, ustanovenie trestného činu zabitia znie
nasledovne:
Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli
anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta
až deset let.
Novelizované ustanovenie však spôsobilo zmenu v chápaní vzťahov medzi jednotlivými ospravedlňujúcimi
pohnútkami (fakultatívne znaky subjektívnej stránky trestného činu zabitia). Za slovom „rozrušení“ vypadla čiarka a bolo
vložené slovo „ze“. Z toho jednoznačne vyplýva, že znaky strach, úľak, zmätok a iné ospravedlniteľné hnutie mysle sú
sub-kategóriami vzťahujúcimi sa k znaku silné rozrušenie. Inými slovami, zabitím sa rozumie úmyselné usmrtenie
spáchané v silnom rozrušení, kde dôvodom tohto silného rozrušenia môže byť napríklad strach, úľak, zmätok, či iné
ospravedlniteľné hnutie mysle. Potadiaľ je to zrozumiteľné.
Problematické je však pokračovanie vety. Z jej znenia nie je jednoznačné, či musíme predchádzajúce
zavrhnutiahodné konanie poškodeného chápať ako ďalšiu sub-kategóriu, teda dôvod silného rozrušenia (v zmysle „kdo
jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ... v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“), alebo ide
o úplne samostatnú alternatívu k úmyselným usmrteniam v silnom rozrušení (v zmysle „kdo jiného úmyslně usmrtí ... v
důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“).
Odpoveď nám nedáva ani samotný pozmeňujúci návrh, ktorý neobsahuje dôvodovú správu, ani parlamentná
rozprava, ktorá bola mimochodom orientovaná na úplne iný problém, a teda vekovú hranicu trestnej zodpovednosti.
Doktrína je v tejto otázke rozdelená. Oba judikáty Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré ďalej predstavím, sa
síce otázkou výkladu trestného činu zabitia zaoberali, no ani jeden explicitne nevyjadril, či Najvyšší súd považuje
usmrtenie v dôsledku predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania poškodeného za rovnocennú alternatívu
k usmrteniam v silnom rozrušení, alebo je znak silného rozrušenia condicio sine qua non skutkovej podstaty trestného
činu zabitia. Až nasledovná právna veta schválená trestným kolégiom Najvyššieho súdu naznačila, že ide o dve
rovnocenné alternatívy. Ide však o súdny výklad tohto ustanovenia, ktorého účelom je síce zjednocovať judikatúru, ale
v českom právnom systéme sa obecne nepokladá za záväzný. Úplnú istotu o zmýšľaní Najvyššieho súdu budeme mať až
vtedy, ak bude judikovať, že v určitom prípade išlo o trestný čin zabitia na základe provokácie, pričom páchateľ zjavne
nebol v silnom rozrušení.
Napokon, ak prijmeme názor, že v prípade silného rozrušenia a provokácie poškodeného ide o dve rovnocenné
alternatívy zabitia, vyvstáva problém s prípravou k tomuto trestnému činu. Podľa trestného zákonníka je príprava k zabitiu
vylúčená.18 Je logické, že k stavu silného rozrušenia sa nedá pripraviť. Aká je však definícia provokácie, s ohľadom na
časové hľadisko? Predchádzajúce zavrhnutiahodné konanie poškodeného môže trvať dlhú dobu a byť rôznej intenzity
(typické pri domácom násilí). Predstavme si situáciu dlhodobo týranej ženy, ktorá bola mimochodom jedným z hlavných
argumentov pre zavedenie privilegovaného úmyselného usmrtenia. Po určitej reflexii spoločného života napokon rezignuje
na ďalšie súžitie s tyranom a pojme úmysel ho usmrtiť. K tomu si zaopatrí jed, ktorý mu plánuje dať do kávy; vytvára teda
podmienky pre spáchanie zvlášť závažného zločinu spočívajúceho v úmyselnom usmrtení obete (vražda i zabitie). Ak
nedôjde aspoň k pokusu (napr. manžel sa napije, ale jed spôsobí len kŕče), resp. dokonaniu činu (manžel umrie),
páchateľku budeme brať na zodpovednosť za prípravu k trestnému činu vraždy. Ak sa skutkový dej dostane aspoň do
fázy pokusu (obecne i v tomto prípade závažnejšia fáza trestnej činnosti), paradoxne jej konanie posúdime ako pokus či
dokonanie menej závažného trestného činu zabitia, keďže jej chladnokrvný čin bol reakciou na predchádzajúce
zavrhnutiahodné konanie poškodeného (domáce násilie).
Pozrime sa teda na dva judikáty Najvyššieho súdu ČR k problematike trestného činu zabitia.
Prvým je uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 3 Tdo 856/2010, zo dňa 25.8.2010, ktorým súd rozhodol o
dovolaní obvineného J. J. proti rozsudku Vrchného súdu v Prahe zo dňa 14.4.2010, ako súdu odvolacieho, v trestnej veci
vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové.
Krajský súd uznal J. J. vinným zo zločinu ublíženia na zdraví z ospravedlniteľnej pohnútky podľa § 146a ods. 3,
ods. 5 čes. TZ a uložil mu trest odňatia slobody na dva roky s podmienečným odkladom na päť rokov.

Pozmeňovacie návrhy k návrhu zákona boli v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR spracované ako tlač 748/3, rozoslaná 15. 6. 2009.
Príprava je možná, keď to trestný zákon u príslušného trestného činu výslovne stanoví (§ 20 ods. 1 čes. TZ). U trestného činu zabitia
na rozdiel od vraždy (§ 140 ods. 4 čes. TZ) takéto ustanovenie absentuje.
17
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Vrchný súd ako súd odvolací uznal J. J. vinným z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1 trestného zákona (č.
140/1961 Zb.). Uložil mu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať rokov a pre výkon trestu ho zaradil do
väzenia s ostrahou. Súd ustálil skutok nasledovne:
„Dne 17. 5. 2008 v době kolem 02.10 hodin v T., v ulici L., před branou domu po předchozím požití alkoholických
nápojů a následné slovní a fyzické potyčce mezi ním a L. L., v průběhu potyčky úmyslně použil vůči L. L., legálně drženou
střelnou zbraň značky Glock, model 17, ráže 9 mm, tak, že na něho ze vzdálenosti 50 až 150cm dvakrát vystřelil a zasáhl
ho nejprve do nohy, poté do hrudníku, čímž mu způsobil průstřel levého bérce dolní končetiny a průstřel v oblasti levého
hrudníku, pronikající srdcem a způsobil vnitřní krvácení, na jehož následek L. L. téhož dne v 03.58 hodin zemřel.“
V svojom dovolaní obvinený napadol právnu kvalifikáciu skutku ako trestný čin vraždy, keďže sa z jeho konania
nemohol dať dovodiť ani nepriamy úmysel usmrtiť poškodeného. V prvom rade zotrval na svojej obhajobe, že malo ísť
o konanie v nutnej obrane, keďže ho pri fyzickej potýčke poškodený napadol ako prvý. Užitie strelnej zbrane navyše
považoval za jediný dostupný prostriedok pre účelnú obranu proti útoku ohrozujúcemu jeho život. Napokon vytkol
vrchnému súdu to, že sa opomenul zaoberať znakom silného rozrušenia, ktorý by umožnil skutok kvalifikovať ako
privilegované usmrtenie, teda zabitie. Odkázal na znalecký posudok o vyšetrení jeho duševného stavu, podľa ktorého mal
konať „pod vplyvom smrteľného strachu“.
Najvyšší súd odmietol dovolanie obvineného. V prvom rade vylúčil možnosť posúdenia konania obvineného ako
nutnú obranu z dôvodu intenzívneho excesu. V prvom rade útok poškodeného vyprovokoval sám obvinený. Poškodený
bol starší ako obvinený a nemal nad ním fyzickú prevahu. Sám obvinený bol členom policajnej zásahovej jednotky
a ovládal boj zblízka. Išlo o bežnú fyzickú potýčku, kde užitie strelnej zbrane proti poškodenému bolo celkom zjavne
neprimerané spôsobu útoku poškodeného.
Z výstrelu na hrudník poškodeného dovodil Najvyšší súd zhodne s vrchným súdom nepriamy úmysel obvineného
usmrtiť poškodeného.
Pre nás je najdôležitejšie, ako sa Najvyšší súd vyrovnal s otázkou existencie silného rozrušenia zo strachu
a zmätku ako zvláštnej poľahčujúcej okolnosti (znak privilegovanej skutkovej podstaty úmyselného usmrtenia), ktorá by
umožnila skutok kvalifikovať ako zločin zabitia podľa § 141 ods. 1 čes. TZ. Citujem autora rozhodnutia JUDr. Fremra:
„Samotné jednání v silném rozrušení ze strachu a zmatku k mírnějšímu posouzení nestačí, neboť toto jednání
musí být naroveň jinému omluvitelnému hnutí mysli. ... Mělo by tedy jít o lidsky pochopitelnou (omluvitelnou) reakci
pachatele, která dovoluje na jeho počínání hledět s určitou shovívavostí.19 ... Omluvitelné hnutí mysli by mělo navazovat
na podněty mimořádné intenzity, nelze za ně však považovat jednání poškozeného, které obviněný sám svým
nepřístojným chováním vyprovokoval.“
Druhým rozhodnutím je uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 7 Tdo 793/2010, zo dňa 25.8.2010, ktorým
rozhodol o dovolaní obvineného K. B. a najvyššej štátnej zástupkyne v neprospech obvineného, proti rozsudku Vrchného
súdu v Olomouci zo dňa 22.2.2010, v trestnej veci vedenej u Krajského súdu v Brne.
Krajský súd uznal K. B. vinným z pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 trestného zákona a
trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 trestného zákona (č. 140/1961 Zb.). Uložil mu úhrnný trest
odňatia slobody v trvaní šesť rokov, kde ho pre výkon trestu zaradil do väzenia s dohľadom, ďalej trest prepadnutia veci
(brokovnice) a zákazu činnosti (držať, nosiť a užívať strelné zbrane na päť rokov). Uvedených trestných činov sa mal
dopustiť týmto skutkom:
„Dne 12. 3. 2009, v době kolem 06.00 hodin, na základě předchozího upozornění poplašným zařízením,
signalizujícím narušení objektu výkupny druhotných surovin, kterou provozoval, přijel k tomuto objektu v katastrálním
území I. svým vozidlem, po spatření zde stojícího vozidla bílé barvy zastavil, vystoupil ze svého vozidla a vlastní legálně
drženou loveckou brokovnicí dvojkou, za použití brokových nábojů s průměrem 4 mm, dvakrát vystřelil na rozjíždějící se
zmíněné vozidlo, poprvé ze vzdálenosti menší než 5 metrů, kdy zasáhl levé přední dveře vozidla, které prostřelil a roj
broků zasáhl řidiče M. S. do zevní strany stehna levé dolní končetiny, čímž mu způsobil lehké zranění spočívající v
mnohočetné otevřené ráně, podruhé vystřelil ze vzdálenosti menší než 15 metrů, kdy zasáhl a prostřelil skleněnou výplň
levého křídla zadních dveří zavazadlového prostoru, a roj broků zasáhl spolujezdkyni V. H. do hlavy, čímž jí způsobil
otevřenou ránu pravého oka, které muselo být následně chirurgicky odstraněno, poranění levého oka cizími tělísky v
očnici a mnohačetné střelné rány a oděrky obličeje a hlavy, kteréžto zranění lze ve svém souhrnu charakterizovat jako
vážné a ztrátové, neboť jmenovaná se v jeho důsledku nachází na hranici těžké slabozrakosti až nevidomosti bez
předpokladu výrazného zlepšení, přičemž ke smrti M. S. a V. H. nedošlo jen shodou náhod a na vozidle došlo ke škodě ve
výši 30.031,- Kč.“
Vrchný súd vlastným rozhodnutím skutok prekvalifikoval na pokus zločinu zabitia podľa § 21 ods. 1, § 141 ods. 1,
2 písm. a) v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa § 228 ods. 1 čes. TZ a obvinenému uložil trest
odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na päť rokov, so súčasným vyslovením dohľadu nad obvineným,
ďalej tiež trest prepadnutia veci a zákazu činnosti (na 10 rokov). Do skutkovej vety doplnil, že „obviněný vystřelil v silném
rozsušení mysli z nastalé situace při vědomí opakovaného vykrádání objektu, a to tzv. hozenou střelbou, v úmyslu
zabránit odjezdu pachatelů s odcizenými věcmi.“

19

Judikát na tomto mieste odkazuje na ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 1327.
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V dovolaní obvinený odmietol posúdenie skutku ako pokus o usmrtenie spáchaný s nepriamym úmyslom
a dožadoval sa vec posúdiť ako nedbanlivostný trestný čin. Najvyššia štátna zástupkyňa v svojom dovolaní nesúhlasila
s kvalifikáciou zabitia, pretože podľa nej obvinený nekonal ani v silnom rozrušení, resp. jeho rozrušenie nedosahovalo
požadovanú intenzitu, a zároveň provokácia poškodených, teda útok na majetok obvineného, bola v zjavnom nepomere
s hodnotou ľudského života, na ktorú útočil obvinený.
Námietku obvineného o nesprávnom posúdení subjektívnej stránky jeho konania Najvyšší súd odmietol ako
nedôvodnú, keďže z dokazovania vyplynulo, že obvinený ako skúsený strelec musel byť pri streľbe na rozbiehajúce sa
auto uzrozumený s možnosťou usmrtenia člena posádky vozidla a k takémuto eventuálnemu následku streľby bol
ľahostajný.
V otázke prítomnosti či absencii znakov „privilegovaného“ zabitia sa Najvyšší súd stotožnil so štátnou
zástupkyňou, ktorá sa vyjadrila k obom znakom (silné rozrušenie a provokácia) ako k alternatívam. Obvinený nekonal
v silnom rozrušení v zmysle „rozrušenia, ktoré vedie k obmedzeniu racionálnej voľby“, ale jeho konanie skôr „vykazovalo
znaky logického a cieleného postupu zameraného primárne na ochranu majetku“. Zároveň sa k znaku provokácie vyjadril
tak, že „konanie poškodených, hoci bezpochyby odsúdeniahodné a pre poškodeného nepríjemné, bolo zanedbateľné v
zrovnaní ku celkom mimoriadnemu významu ľudského života, ako predmetu ochrany (objektu) poskytovanej zákonom“.
Preto súd rozhodnutie zrušil a vrátil ho vrchnému súdu na ďalšie konanie.
Vrchný súd uznal K. B. vinným z pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 trestného zákona
(1961) v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci a uložil mu trest odňatia slobody na šesť rokov, kde ho
zaradil do väzenia s dohľadom, trest prepadnutia veci a zákazu činnosti.
V súvislosti s týmto prípadom dňa 8.3.2011 schválilo trestné kolégium Najvyššieho súdu právnu vetu týkajúcu sa
trestného činu zabitia:
„Silné rozrušení je duševní stav, v němž pachatel jak vnitřně, tak zpravidla i navenek vykazuje značné emoční
vzrušení či neklid, které ovlivňují jeho další jednání a projevují se v průběhu činu, a to bez ohledu na okolnost, zda se na
takovém rozrušení podílí též nervová labilita či přímo duševní porucha pachatele (tzv. psychická predispozice), anebo
jestli je příčinou silného rozrušení pouze vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli pachatele.“
Omluvitelná hnutí mysli mohou navazovat jen na podněty mimořádné intenzity a závažnosti, protože musí vyvolat
silné rozrušení pachatele (např. u strachu půjde o vystupňovanou obavu o život vlastní nebo o život blízkých osob,
popřípadě o jinou vážnou újmu na zdraví). Nejedná se o pouhé silnější emoce, ale o emotivní prožitky vystupňované,
které sice nutně neovlivňují příčetnost, ale vedou ke značnému zúžení vědomí pachatele a k oslabení jeho zábran.
Negativní charakter ... provokujícího jednání poškozeného a jeho míra musí být v odpovídajícím poměru ke
značnému významu objektu skutkové podstaty zločinu zabití, jímž je lidský život. Mělo by tedy jít o úmyslné jednání
poškozeného, které je mimořádně zlé, zraňující, ponižující nebo hrozící způsobením závažné újmy na právech.
[Provokace se musí dopustit] právě poškozený, který byl předmětem útoku pachatele trestného činu zabití, nikoli někdo
jiný nebo neznámý.
K tomu, aby se mohlo jednat o stav silného rozrušení pachatele trestného činu zabití ... tedy musí být nějaký
mimořádně intenzivní podnět, který by jej mohl vyvolat. Takovým podnětem pak zásadně není krádež majetku pachatele,
byť k ní v minulosti mohlo dojít již vícekrát, pokud navíc ani není zřejmé, kdo se dopouštěl předchozích krádeží.
Táto právna veta okamžite pritiahla veľmi intenzívnu mediálnu a celospoločenskú pozornosť, pričom väčšina
vyjadrujúcich sa ju podrobila ostrej kritike. Došlo aj ku skresľujúcim výkladom či hodnoteniam a preto Najvyšší súd hneď
na druhý deň vydal upresňujúcu informáciu:
„Stále ... platí, že každý má právo chránit a bránit svůj život, zdraví i majetek a v krajním případě (při dodržení
zásad nutné obrany) i se zbraní v ruce. Nejsou dotčeny ani veškeré zásady nutné obrany, které trestní kolegium
Nejvyššího soudu přijalo v roce 2009 (Tpjn 303/2008) a které se týkají i obrany svého majetku.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se otázky vraždy a zabití zloděje se týká jen podobných případů, jako byl
případ K. B. Zjednodušeně řečeno, nelze usmrtit zloděje, který prchá z místa činu a v krádeži již nepokračuje,
protože to již není obrana majetku, ale pomsta. Za takovýto čin pak hrozí okradenému trestní stíhání pro vraždu a ne
pro zabití.“
Dňa 31.3.2011 udelil prezident republiky Václav Klaus odsúdenému K. B. milosť.
Osobne reagujem na prezentované rozhodnutie Najvyššieho súdu kladne. V hodnotovom systéme nášho
trestného práva je jasne deklarovaná najvyššia hodnota ľudského života. Úmyselný útok na tento objekt zásadne
posúdime ako vraždu, resp. pokus vraždy. Ak právo umožňuje zhovievavejšie posúdenie určitých činov páchateľov, ktorí
úmyselne usmrtia obeť, alebo sa o to pokúsia, o to viac je na mieste zaujať veľmi opatrný postoj, a takéto posúdenie
vyhradiť na prípady, kedy je privilegovaná okolnosť skutočne v spravodlivom pomere k hodnote ľudského života, na ktorú
páchateľ siahol.
5

ZÁVER – NÁMETY PRE SLOVENSKÉHO ZÁKONODARCU
V predloženom článku som čitateľovi predstavil niekoľko obecných poznámok ku kvalifikácii skutku v štádiu
vyšetrovania, s prihliadnutím na vyšetrovanie usmrtenia. Ďalej som sa stručne zmienil o komparácii trestných činov
postihujúcich zavinené usmrtenie v Českej republike a na Slovensku. Túto pasáž vychádzajúcu z môjho
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predchádzajúceho článku som rozšíril o niekoľko nových úvah. Najväčšia pozornosť bola venovaná dvom judikátom
Najvyššieho súdu ČR týkajúcich sa trestného činu zabitia.
Pozrime sa v závere na to, ako môžu predložené úvahy prispieť do diskusie o možnosti diferenciácie úmyselných
usmrtení na Slovensku.
V súčasnosti slovenské trestné právo pozná jedinú privilegovanú skutkovú podstatu úmyselného usmrtenia v
ustanovení trestného činu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146 slov. TZ). Úmyselné usmrtenie v silnom
rozrušení nie je zohľadnené pri žiadnom z trestných činov proti životu. Na rozdiel od Českej republiky však takýto stav, ak
je spôsobený útokom, umožňuje beztrestnosť osoby dopúšťajúcej sa intenzívneho excesu v nutnej obrane.20 Na
problematickosť ustanovenia poukázal Kuchta21, pričom zdôraznil, že v prípade pochybností súdu o prítomnosti silného
rozrušenia pri odvracaní útoku (afektu), ktorým by argumentovala obhajoba, by bolo nutné obvineného oslobodiť spod
obžaloby, keďže nutná obrana je okolnosť vylučujúca protiprávnosť (in dubio pro reo).
Riešením pre slovenské právo je podľa môjho názoru jednoznačne privilegovať určité úmyselné usmrtenia. Táto
požiadavka je plne v súlade s princípom ochrany ľudského života garantovaného ústavou. Reflektuje však rozmanitosť
okolností tragických prípadov, keď jeden človek siaha druhému na život, pričom v určitých situáciách je spravodlivé,
s ohľadom na konkrétnu situáciu či postavenie a vzťahy páchateľa a obete, hodnotiť jeho skutok s určitou mierou
ospravedlniteľnosti či pochopiteľnosti.
Aký kľúč sa má k tomu zvoliť? Podľa môjho názoru by mohol byť vhodnou kategóriou ospravedlniteľný dôvod
konania („kto iného úmyselne usmrtí z ospravedlniteľného dôvodu“). Ten môže byť legislatívne jasne(!) diferencovaný na
dôvod spočívajúci v podnete spôsobujúcom silné rozrušenie páchateľa (strach, úľak, zmätok a iné hnutia mysle),
dôvod spočívajúci v rozrušení spôsobenom pôrodom, dôvod spočívajúci v predchádzajúcom zavrhnutiahodnom
konaní obete, a tiež dôvod spočívajúci v súcite s útrapami obete.
Takto diferencované privilegované skutkové podstaty úmyselného usmrtenia by som označil pojmom zabitie
a včlenil ich ako samostatné paragrafy pred § 147 slov. TZ, teda hneď za trestný čin vraždy. Usmrtenie novorodenca
matkou v rozrušení spôsobenom pôrodom by som odporúčal ďalej označovať ako zabitie, aby nedochádzalo
k diskrepancii s inými ospravedlniteľnými dôvodmi. Trestný čin zabitia (pokiaľ by sa týkal úmyselných usmrtení) by bol vo
vzťahu špeciality ku vražde a úkladnej vražde. Tým by sa vyriešil aj problém s vopred uváženými ospravedlniteľnými
pohnútkami.
Samozrejme nepovažujem tieto návrhy za dokonalé. Verím však, že ich čitateľ prijme ako skromný príspevok do
diskusie o optimalizácii klasifikácie trestných činov postihujúcich usmrtenie.
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NIEKOĽKO POZNÁMOK K ZAUJATOSTI, NESTRANNOSTI A NÁSLEDNÉMU
VYLÚČENIU SUDCU V TRESTNOM KONANÍ
Michal Valent
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V príspevku sa zaoberám vybranými aplikačnými problémami súvisiacimi so zaujatosťou a následným
vylúčením zákonných sudcov pričom poukazujem nie len na úpravu v rovine Trestného poriadku, ale i na osobitné
predpisy upravujúce inštitút vylúčenia sudcov z prejednávania a rozhodovania trestných vecí.
Kľúčové slová: zaujatosť sudcu, nestrannosť, vylúčenie, trestné konanie
Key words: bais of a judge, impartiality, disqualification of a judge for bais, criminal process
1

ÚVOD
Cieľom tohto príspevku nie je rozoberanie aplikačných problémov zákonných ustanovení § 31 et §32 Zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Trestný poriadok) o vylúčení orgánov činných
v trestnom konaní, súdu a iných osôb v nadväznosti na ustanovenie § 23 Trestného poriadku o odňatí a prikázaní veci
v ich samej podstate, ale len o stručné pripomenutie, respektíve základné oboznámenie sa s problematikou.
Poukážem skôr na vybranú judikačnú prax súdov a priblížim ustanovenia iných právnych predpisov, ktoré majú
mimoriadny význam v rámci problematiky inštitútu vylúčenia sudcov a im predchádzajúce konanie o ich zaujatosti,
respektíve nezaujatosti.
Nezávislosť súdnictva je jedným zo základných atribútov výkonu spravodlivosti v každej demokratickej
spoločnosti. Iba skutočne nezávislí, právomocami nadaní a nestranní sudcovia môžu zabezpečiť dôslednú ochranu práv
a slobôd občanov a spoločnosti. Tento postulát z dôvodovej správy je premietnutý do Čl. 141 odsek 1 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa ktorého v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy s tým, že v zmysle Čl.
144 odsek 1 Ústavy, sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným
zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.
Uvedeného sú si vedomé i zákonné normy upravujúce trestné konanie, občianske konanie súdne, činnosť súdov,
postavenie sudcov, ale i akty riadenia predsedov súdov.
2

K TRESTNÉMU PORIADKU
Ustanovenie § 31 Trestného poriadku zabezpečuje nestrannosť trestného konania jednak ako celku a jednak
jeho jednotlivých úkonov vykonávaných v tej ktorej trestnej veci. Zákon rozlišuje niekoľko prípadov, kedy je vylúčené, aby
sa na vykonávaní úkonov zúčastnil sudca pri ktorom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti pre pomer:
1. k prejednávanej veci (napr.: sudca vystupuje ako poškodený trestným činom) § 31 odsek 1 Trestného
poriadku,
2. k osobám, ktorých sa úkon priamo týka (§ 10 odsek 10 Trestného poriadku), k obhajcovi (§ 36 Trestného
poriadku), zákonnému zástupcovi (§ 35 Trestného poriadku), splnomocnencovi (§ 53 Trestného poriadku)
alebo pre jeho pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní, § 31 odsek 1 Trestného poriadku,
alebo
3. sudca bol v prejednávanej trestnej veci činný ako prokurátor, policajt, spoločenský zástupca, obhajca,
splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného, zástupca poškodeného alebo spoločný zástupca
poškodeného, § 31 odsek 2 Trestného poriadku, alebo
4.
z rozhodovania na súde vyššieho stupňa (okrem vylúčenia podľa vyššie uvedených kritérií) je vylúčený i
sudca, ktorý sa zúčastnil na rozhodovaní na súde nižšieho stupňa. Rovnako z rozhodovania o dovolaní je
vylúčený ten sudca, ktorý sa v prejednávanej veci zúčastnil na rozhodovaní ako sudca iného stupňa, § 31
odsek 3 Trestného poriadku.
Pri poslednom bode však treba poukázať na širšiu súvislosť vylúčenia sudcov, pokiaľ sa týka
skoršieho rozhodovania vo veci samej. Nebude vylúčený sudca, ktorý rozhodoval napríklad o zaisťovacích úkonoch ako
sudca pre prípravné konanie. Vylúčený ale bude sudca, ktorý rozhodoval ako sudca pre prípravné konanie v intenciách §
348 Trestného poriadku. Rovnako bude vylúčený sudca, ktorý realizoval niektoré z rozhodnutí pri predbežnom
preskúmaní obžaloby podľa § 241 odsek 1 Trestného poriadku, alebo pri rozhodovaní o predbežnom prejedaní obžaloby
podľa § 244 odsek 1 Trestného poriadku. Domnievam sa však, že nebude vylúčený sudca, ktorý sa síce zúčastnil na
konaní vo veci samej, ale počas jeho účasti nedošlo k meritórnemu rozhodnutiu. Napríklad sudca bol počas prejednávania
relevantnej veci preložený na iný súd (súd vyššieho stupňa), iný sudca vec meritórne rozhodol a v následnej odvolacej
agende by rozhodoval pôvodný sudca o ktorého vylúčenie by malo ísť.
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V zmysle vyššie naznačeného a úpravy § 32 odsek 1 Trestného poriadku, ak sudca oznámi svoju zaujatosť,
o vylúčení rozhodne nadriadený súd v senáte s tým, že o vylúčení sudcu odvolacieho súdu alebo dovolacieho súdu
rozhodne iný senát tohto súdu. Takýto postup sa však týka len rozhodovania o nestrannosti sudcu v zmysle § 31 odsek 1
Trestného poriadku. Ak je však sudca vylúčený z dôvodov § 31 odsek 2, 3 Trestného poriadku, nahradí ho iný sudca
určený na zastupovanie rozvrhom práce. V tomto prípade netreba posudzovať, či existuje pochybnosť o nezaujatosti (ako
v prípade § 31 odsek 1 Trestného poriadku), keďže z dôvodov uvedených v § 31 odsek, 3 Trestného poriadku ide
o vylúčenie z rozhodovania priamo zo zákona. Z tohto titulu preto nie je potrebné, aby o tom rozhodoval iný súd,
respektíve iný senát. Vo všetkých ostatných prípadoch o vylúčení z dôvodov uvedených v § 31 Trestného poriadku
oznámených niektorou zo strán rozhoduje orgán, ktorého sa tieto dôvody týkajú. Niektorou zo strán mal zákonodarca na
mysli napríklad prokurátora, alebo aj obžalovaného. V týchto prípadoch sa rozhoduje uznesením (§ 162 Trestného
poriadku), ako jednou z foriem rozhodnutí v trestnom procese, ktoré musí byť písomné. Proti takémuto uzneseniu je
prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok a teda vznesenie námietky zaujatosti obžalovaným voči zákonnému
sudcovi nebráni vykonaniu nariadeného úkonu trestného konania. Ak súd rozhodne, že námietka zaujatosti je
neopodstatnená a teda zákonný sudca nie je vylúčený, pričom strana podá sťažnosť, súd môže vykonať celé
dokazovanie, ba dokonca môže nechať odznieť i záverečné reči a aj posledné slovo obžalovaného, následne hlavné
pojednávanie odročiť (spravidla na neurčito) a až potom spis predloží na rozhodnutie o sťažnosti nadriadenému súdu
s tým, že záverečná porada a vyhlásenie rozhodnutia sa uskutoční až po rozhodnutí nadriadeného súdu o predmetnej
sťažnosti. Výrok uvedeného uznesenia by mal znieť: „Zákonný sudca JUDr. X. Y. nie je vylúčený z vykonávania úkonov
trestného konania v tejto trestnej veci“. Uznesenie musí obsahovať opis skutku, pre ktorý je obžalovaný stíhaný spolu
s odôvodnením v ktorom sa uvedú dôvody, ktorými argumentoval obžalovaný na vylúčenie zákonného sudcu ako aj
dôvody, pre ktoré sa zákonný sudca necíti byť zaujatý a preto sa nevylučuje z jednotlivých úkonov. Nakoniec musí
nasledovať poučenie.
Nadriadeným súdom na má na mysli bezprostredne nadriadený súdu, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal s tým, že o vylúčení sudcu odvolacieho súdu a dovolacieho súdu rozhodne iný senát toho istého súdu.
Výrok nadriadeného súdu, napríklad krajského súdu by znel: „Podľa § 32 odsek 1, odsek 3 Trestného poriadku z dôvodov
uvedených v § 31 odsek 1 Trestného poriadku, JUDr. X. Y., sudca Okresného súdu Bratislava I je vylúčený (nie je
vylúčený) z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci obžalovaného A. A. ,nar. 01. 01. 1950 v Bratislave,
vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 99T 1/2011.“
V prípade situácie, ak obžalovaný namietne zaujatosť celého súdu, zákonný sudca, ktorý vo veci koná
a rozhoduje, preloží vec na vyjadrenie všetkým ostatným sudcom namietaného súdu, či sa cítia respektíve necítia zaujatí
vo veci konať a rozhodovať. Ak všetci sudcovia vyjadria svoju zaujatosť je to dôvodom na odňatie a prikázanie veci inému
súdu.
3

K OSOBITNÝM ÚPRAVÁM
Na ústavnú úpravu nezávislosti a nestrannosti súdnictva, ako aj na túto úpravu obsiahnutú v Trestnom poriadku
a Občianskom súdnom poriadku reagujú, alebo dokonca ju vykonávajú, najmä ostatné právne predpisy.
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako ZoS).
Vo svojom ustanovení § 30, týkajúceho sa základných povinností sudcu, okrem iného deklaruje, že:
1. v občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by
mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a
spravodlivé rozhodovanie súdov.
2. v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä
presadzovať
a
obhajovať
nezávislosť
súdnictva
a
jeho
dobrú
povesť,
odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie
nezávislosti súdnictva, nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami politických strán,
politických hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami, vystupovať nezaujato a k
stranám alebo k účastníkom konania pristupovať bez ekonomických, sociálnych, rasových, etnických,
sexuálnych alebo náboženských predsudkov, dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola
dôvodne spochybňovaná, dodržiavať zásady sudcovskej etiky.
3. sudca nesmie od strán alebo od účastníkov konania alebo od ich právnych zástupcov okrem prípadov
ustanovených v zákonoch o konaní pred súdmi1) jednostranne prijímať alebo poskytovať im informácie
alebo rokovať s nimi o skutkovej podstate prejednávanej veci alebo o procesných otázkach, ktoré na ňu
môžu mať vplyv.
V prípade, ak by sudca konal v rozpore s uvedenými základnými povinnosťami, medzi ktorými sú i nezaujatosť,
nestrannosť a následná povinnosť svoju zaujatosť oznámiť (podľa osobitných predpisov upravujúcich konanie), dopustil
by sa tak disciplinárneho previnenia, alebo až závažného disciplinárneho previnenia v intenciách § 116 odsek 1 písmeno
a), písmeno b) , odsek 2 písmeno a), písmeno b) ZoS.
Zákon. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako ZoSu) taktiež obsahuje ustanovenia týkajúce sa zaujatosti, nestrannosti a vylúčeniu sudcu.
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ZoSu v § 21 odsek 1 rieši stret dvoch situácií. Situácie, kedy sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
(NSSR) môže byť členom len jedného kolégia (občianskoprávneho, trestnoprávného, obchodnoprávnho a správneho)
a situácie ak sudcovia príslušného kolégia nemôžu z dôvodu vylúčenia vo veci konať a rozhodnúť. ZoSu naznačený stav
rieši tak, že uvedené nevylučuje možnosť konať a rozhodovať i vo veciach patriacich do iného kolégia.
Zákonné ustanovenie § 50 upravuje rozvrh práce, ktorým sa rozumie akt riadenia predsedu súdu, ktorým sa riadi
organizácia práce súdu pri zabezpečovaní výkonu súdnictva na príslušný kalendárny rok. V § 50 odsek 2 písmena c)
ZoSu určenie spôsobu zastupovania senátov, sudcov, samosudcov, predsedov senátov tak, aby bolo možné zabezpečiť v
súlade s osobitnými zákonmi (napríklad vyššie uvedené ustanovenia Trestného poriadku) konanie a rozhodovanie v
prejednávanej veci v prípade vylúčenia sudcu ako aj v prípade náhlej prekážky brániacej sudcovi vykonať jednotlivé
úkony.
ZoSu upravuje aj prípad (ktorý v aplikačnej praxi vôbec nie je ojedinelý), kedy bol zákonný sudca, ktorému bola
vec pridelená, z konania a rozhodovania vo veci vylúčený. Ide o § 51 odsek 4 písmena d) ZoSu podľa ktorého náhodným
výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa podľa rozvrhu
práce alebo jeho zmeny prerozdeľujú už pridelené veci aj v prípade vylúčenia sudcu. Ide o určité prelomenie ústavnej
zásady Čl. 48 odsek 1, podľa ktorej nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom
poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len ako SaKP) rovnako ako
predchádzajúce právne normy reflektuje stav zaujatosti a vylúčenia sudcov v praktickej rovine.
Ako bolo naznačené vyššie, v rámci ustanovení § 32 odsek 5 Trestného poriadku, kedy o sťažnosti proti
rozhodnutiu orgánu proti ktorému námietka zaujatosti smeruje, rozhoduje orgán bezprostredne nadriadený orgánu, ktorý
napadnuté rozhodnutie vydal, sa na súde druhého stupňa v súvislosti s rozhodovaním o opravných prostriedkoch vo
veciach zapísaných do súdnych registrov súdu druhého stupňa, návrhoch na odňatie a prikázanie veci alebo o
námietkach zaujatosti zakladá pre každú z týchto vecí zberný spis. Podrobnosti o obsahu zberného spisu upravuje § 192
SaKP. Námietky zaujatosti podľa prílohy D, ktorá označuje súdne registre odvolacej agendy v trestných veciach, sa
zapisuje do súdnej agendy s označením „Nto“. Spisová značka teda bude znieť, napríklad: 1Nto 21/2011.
Pokiaľ sa NSSR týka, tak pre tento platí Registratúrny poriadok a Registratúrny plán podľa ktorého Čl. 2 odseku 9
sa taktiež vyhotovuje zberný spis o námietkach zaujatosti. Avšak v rámci súdnych registrov NSSR tieto sú rozsiahlejšie,
keďže NSSR rozhoduje o krajských súdoch, Špecializovanom trestnom súde (ďalej len ako ŠTS) a „sám o sebe“.
Námietky zaujatosti sa vedú v nasledovnej správe trestnej registratúry:
4. Ndt: námietky zaujatosti sudcov súdov nižších stupňov a sudcov NSSR
5. Ndtš. námietky zaujatosti smerujúce voči sudcom ŠTS
6. TošNd: rozhodnutia o vylúčení sudcov v agende Toš (odvolania smerujúce proti rozhodnutiam ŠTS)
7. Tdošd: rozhodnutia o vylúčení sudcov v agende Tdoš (dovolania v agende ŠTS)
4

JUDIKATÚRA
R 8/1996: Za dôvody vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por.
(teraz § 31 ods. 1 Tr. por.) nemožno považovať púhu skutočnosť, že v čase súdneho konania bol v dennej tlači
uverejnený článok, týkajúci sa prejednávanej trestnej veci a to ani vtedy, keby sa publikovaný článok zakladal na
informáciách, ktoré poskytol oznamovacím prostriedkom v súlade s ustanovením § 8a ods. 1 Tr. por. ( teraz § 6 ods. 1 Tr.
por.) sudca, ktorý sa má zúčastniť jej prejednania.
R58/2002: II. Verejné vyjadrenia podpredsedu a hovorcu súdu pred rozhodnutím sudcu (predsedu senátu), ktorý
vo veci koná, publikované v tlači a elektronických médiách, napr. že sú splnené podmienky na vydanie príkazu na
zatknutie a že sú dané dôvody väzby obvineného, môžu v konkrétnom prípade vyvolať pochybnosť o objektívnosti
a nestrannosti konania a rozhodnutia sudcu (predsedu senátu), čo je dôvodom na vylúčenie sudcu (predsedu senátu)
z vykonávania úkonov trestného konania pre jeho vzťah k veci v zmysle § 31 odsek 1
V 14/1998: Pokiaľ obvinený vznáša námietku zaujatosti len všeobecne, napríklad voči všetkým sudom určitého
okresu, kraja a pod., bez bližšej konkretizácie dôvodov, z ktorých zaujatosť vyvodzuje, a žiada vec delegovať inému súdu,
nie je potrebné postupovať podľa § 32 odsek 1. V takýchto prípadoch sa vec predloží príslušnému spoločne
nadriadenému súdu, prípadne najvyššiemu súdu, ktorý priamo rozhodne o návrhu na delegáciu podľa § 23 odsek 1.
R10/1990: II. Osoba, ktorá vystupovala vo veci ako tlmočník, nemôže neskôr v tej istej veci vystupovať ako orgán
činný v trestnom konaní, alebo súd a podieľať sa na rozhodovaní veci.
R40/1991: I. Okolnosť, že sudkyňa vylúčená z prejednávania veci pre zaujatosť z dôvodu jej pomeru k osobe
obvineného zastáva funkciu námestníčky predsedu súdu, nie je sama osebe dôvodom, pre ktorý by mali byť vylúčení
z prejednávania veci aj ostatní sudcovia toho istého súdu (§ 31 odsek 1), a preto nemôže byť sama osobe ani dôležitým
dôvodom na odňatie a prikázanie veci podľa § 23, resp. na rozhodnutie odvolacieho súdu podľa § 325.
Na plné odôvodnenia jednotlivých judikátov, vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku, odkazujem na ich
uverejnenie v systéme ASPI.
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5

ZÁVER
Nestrannosť a nezaujatosť sudcu a súdu je neodmysliteľným atribútom súdnej moci. Nestrannosť sa obyčajne
definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti). Potrebné je pritom však rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša
zistiť, čo si sudca myslel pro foro interno a objektívny prístup, pri ktorom skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky,
aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere. Aplikujúc tento prístup je potom potrebné rozlíšiť nestrannosť
subjektívnu a nestrannosť objektívnu. Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom
spravidla sa neposudzuje podľa správania sa sudcu. Objektívna nestrannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho
stanoviska sudcu, ale podľa objektívnych symptómov. Sudca teda môže subjektívne rozhodovať absolútne nestranne, ale
napriek tomu jeho nestrannosť môže byť vystavená oprávneným pochybnostiam so zreteľom na jeho štatút či funkcie,
ktoré vo veci vykonával.
Domnieva sa, že momentálna právna úprava v rámci trestného konania, týkajúca sa vylúčenia sudcov z dôvodov
ich zaujatosti, resp. nestrannosti, je upravená dostatočne široko a podrobne v rôznych druhoch právnych predpisov
a dáva tak záruku nezávislosti a nestrannosti výkonu súdnej moci prostredníctvom ich čelných predstaviteľov
a realizátorov, t. j. zákonných sudcov.
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ZABEZPEČOVACÍ DETENCE – NOVÉ OCHRANNÉ OPATŘENÍ V ČESKÉM
TRESTNÍM PRÁVU
Petr Škvain
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Abstrakt: Zabezpečovací detence je v českém trestním zákoníku upravena jako nové ochranné opatření, které má vyřešit
letitý problém s výkonem ústavní ochranné léčby některých zvláště nebezpečných pacientů v psychiatrických léčebnách
v České republice. Autor se především zabývá vývojem, zákonným vymezením, výkonem tohoto institutu a vybranými
aspekty aplikační praxe.
Kľúčové slová: Zabezpečovací detence, ochanné léčení, trestní sankce
Abstract: Protective detention is regulated in the Czech Criminal Code as a new protective measure. Its aim is to solve
aged problem with execution of protective in-patient treatment of certain particularly dangerous patients in psychiatric
hospitals in the Czech Republic. The author primarily concerned with the development, determination, execution of this
institute and as well with selected aspects of application.
Key words: Protective detention, protective treatment measure, criminal sanctions
1

ÚVODEM
Přijetím nového trestního zákoníku, který byl vyhlášen pod č. 40/2009 Sb. a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010
bylo završeno téměř deset let trvající soustředěné úsilí o vytvoření nového moderního kodexu trestního práva hmotného.
Nový trestní zákoník tak vedle zákona o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.), zákona o Probační a
mediační službě (zákon č. 257/2000 Sb.) a jiných zákonů představuje konkrétní vyjádření reformních kroků v rámci celého
odvětví českého trestního práva.
Smyslem tohoto článku je seznámit čtenáře s právní úpravou nového ochranného opatření – zabezpečovací
detence v České republice a současně také přiblížit vybrané problémy, které v souvislosti se zavedením tohoto institutu do
právního řádu České republiky vznikly a provést kritickou analýzu v současné době projednávaných legislativních změn.
2

VÝVOJ INSTITUTU ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V ČESKÉ REPUBLICE
Potřebnost zavedení institutu zabezpečovací detence, jako nového ochranného opatření, byla v České republice
intenzivně diskutována v odborných kruzích zejména po roce 1990.1 Od roku 1990 se projekt na zřízení speciálního
ústavu pro skupinu nepřizpůsobivých a zvlášť nebezpečných odsouzených snažily soustavně prosadit výbory
Psychiatrické a Sexuologické společnosti České lékařské společnosti. V roce 1995 Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo
záměr vytvořit zařízení pro ochrannou léčbu společensky zvlášť nebezpečných pacientů v psychiatrické léčebně Dobřany.
Navzdory skutečnosti, že byla posléze zvolena nejúspornější ze všech navrhovaných variant, k uskutečnění projektu
z důvodu nedostatku finančních prostředků nedošlo. V druhé polovině devadesátých let dvacátého století se problematice
ochranné detence začala intenzivně věnovat nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
Činnost této skupiny vyústila nejen v konkrétní návrhy na řešení, ale posléze také ve zřízení mezirezortní Komise
ochranné léčby při Ministerstvu zdravotnictví. Vznik institutu zabezpečovací detence jako nového ochranného opatření se
následně stal jednou z priorit, které se Komise ochranné léčby v následujících letech věnovala. Současně se komise také
zabývala projektem nových pavilonů tzv. diferencovaného ochranného léčení v psychiatrické léčebně Brno – Černovice,
jejich součástí by se dle tehdejšího názoru Komise ochranné léčby mohl za určitých podmínek stát i nově zřízený detenční
ústav.2
Dlouhodobé úsilí odborných lékařských společností a posléze i zmíněná iniciativa Komise ochranné léčby tak
nakonec vedly k tomu, že vznik institutu zabezpečovací detence se podařilo prosadit v rámci vládního návrhu nového

1 Již před rokem 1990 se této problematice věnoval JUDr. Hladil a JUDr. Pavel Šámal (HLADIL, V. Problematika ochranného léčení a
otázky související. Socialistická zákonnost, 1969, č. 8, s. 476 n. a ŠÁMAL, P. K možnostem ochranného léčení pachatelů trestného činu
pohlavního zneužívání, Československá kriminalistika, 1989, č. 1, s. 66 n.); Po roce 1990 srov. např. REPÍK, B. K niektorým problémom
trestných sankcí pri rekodifikácii trestného práva hmotného. Právo a zákonnost, 1991, č. 2, s. 81; CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M.
Nepříčetný pachatel. Aktuální praktické a teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním
nepříčetnosti – srovnávací studie. Příručky Ministerstva spravedlnosti, svazek 55. Praha: Institut pro vzdělávání soudců a státních
zástupců, 1995, s. 85 n.
2 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. 2007, s. 12.
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trestního zákoníku, který nakonec nebyl při opakovaném hlasování přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České
republiky dne 21. března 2006.3
Jelikož obtíže při výkonu ochranného léčení u určitého druhu odsouzených přetrvávaly i nadále, považovalo
Ministerstvo spravedlnosti za potřebné zavést institut zabezpečovací detence do již tehdy platné právní úpravy.4 Příslušný
návrh zákona byl zpracován Ministerstvem spravedlnosti na podzim roku 2006, vláda České republiky návrh schválila
v červnu 2007 a následně byl také přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen pod č. 129/2008 Sb. s účinností od 1.
ledna 2009. Z hlediska legislativně technického zvolil předkladatel podle mého názoru poněkud nestandardní řešení, když
předmětný zákon nazval „o výkonu zabezpečovací detence“, prioritně v části prvé upravil výkon tohoto nového
ochranného opatření a až v části druhé (změnové části) zavedl institut zabezpečovací detence do tehdy platného
trestního zákona.5
Z provedeného srovnání je zřejmé, že právní úprava zabezpečovací detence obsažená v rámci zákona o výkonu
zabezpečovací detence v podstatě převzala institut ochranného léčení a zabezpečovací detence z nepřijatého vládního
návrhu trestního zákoníku, a to s určitými změnami.6 Za koncepčně nejdůležitější odlišnost lze podle mého názoru
označit nemožnost uložení tzv. druhé formy zabezpečovací detence, tj. specifické skupině pachatelů zneužívajících
návykové látky.7
Legislativní vývoj institutu zabezpečovací detence byl završen přijetím nového trestního zákoníku (zákona č.
40/2009 Sb.), který s účinností od 1. ledna 2010 upravuje toto nové ochranné opatření v ustanovení § 100. Podmínky
výkonu zabezpečovací detence jsou pak stanoveny ve shora uvedeném zákoně 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací
detence.8
3

VYMEZENÍ ZABEZPEČOVACÍ DETENCE V TRESTNÍM ZÁKONÍKU
Trestní zákoník zařazuje zabezpečovací detenci spolu s ochranným léčením, zabráním věci a jiné majetkové
hodnoty a ochrannou výchovou mezi ochranná opatření.9
Zabezpečovací detence je v trestním zákoníku upravena v § 100; je formulována jako ochranné opatření, které po
vzoru zahraničních právních úprav má vyřešit letitý problém s výkonem ústavní ochranné léčby některých zvláště
nebezpečných pacientů v psychiatrických léčebnách v České republice. V obecné rovině je možno tuto skupinu pacientů
charakterizovat jako osoby nepodrobivé, nespolupracující, sociálně těžce maladaptované a agresivní, kteří odmítají, či
dokonce sabotují, léčbu a v negativním smyslu tak ovlivňují ostatní pacienty. Dále se jedná o osoby postižené chorobou,
jejíž léčitelnost je za současných podmínek nemožná nebo alespoň pochybná. Často se u nich setkáváme s těžkými
poruchami osobnosti, přičemž nejednou jde i o souhrn několika anomálií současně (např. psychopatické osobnosti,
nízkého intelektu a sexuální deviace). Takové případy nejsou řešitelné běžným způsobem v psychiatrické léčebně.
Zdravotničtí pracovníci psychiatrických léčeben poukazují na skutečnost, že zdravotnická zařízení díky postupné
humanizaci a liberalizaci nejsou k zacházení s těmito pacienty uzpůsobena, o čemž svědčí nejen závažné případy, kdy je
takovým pacientem napaden ošetřující personál, ale i opakující se útěky nebezpečných sexuálních deviantů a agresorů
spojené s jejich závažným protispolečenským jednáním na útěku.10 Z těchto důvodů byl při volbě právní úpravy
zabezpečovací detence v České republice z hlediska širší komparace se zahraničními úpravami zvolen tzv. klinický model
(Clinical Model), který vedle ochrany společnosti významně zdůrazňuje léčbu, psychologické, rehabilitační a další
působení na určitý druh nepřizpůsobivých odsouzených trpících duševní poruchou nebo závislostí na návykové látce ve
formě tzv. chorobného návyku, a to na rozdíl od tzv. ochranného modelu (Community Protection Model), jenž klade hlavní
důraz v zásadě jen na ochranu společnosti.11
Podle právní úpravy obsažené v § 100 trestního zákoníku je hlavním účelem tohoto nového ochranného opatření
zajistit ochranu společnosti před zvlášť nebezpečnými pachateli, kteří spáchali v důsledku duševní poruchy nebo závislosti
na návykové látce ve formě tzv. chorobného návyku trestnou činnost (nebo se dopustili činu jinak trestného) závažného

K vymezení zabezpečovací detence ve vládním návrhu trestního zákoníku (2004-2006) srov. . ŠÁMAL, P., ŠKVAIN, P. Pojetí detence
ve vládním návrhu trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2005, č. 12, s. 309n.
4 Srov. Hlavní legislativní úkoly ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila na rok 2007 ze dne 19. 2. 2007, www.justice.cz/ms (stav ke dni 10.
5. 2007).
5 Jednalo se o zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který byl účinný do 31.12.2009.
6 K detailnímu srovnání ŠKVAIN, P. Zabezpečovací detence v osnově trestního zákoníku a návrhu zákona o výkonu zabezpečovací
detence. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2007, roč. 2007, č. 2, s.109-115.
7 Blíže k této problematice srov. bod 3. Vymezení zabezpečovací detence v trestním zákoníku
8 V souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku došlo ke zrušení části druhé zákona o výkonu zabezpečovací detence, který zaváděl
tento institut do předchozí právní úpravy (zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který byl účinný do 31.12.2009).
9 Srov. § 98 odst. 1 trestního zákoníku
10 Srov. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. 2007,
s. 1-3; Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu trestního zákoníku. 2007, s. 54-55;
11 ŠÁMAL, P., ŠKVAIN, P. Pojetí detence ve vládním návrhu trestního zákoníku In: VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. (eds.) Detence –
Nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Sborník
příspěvků z odborného semináře konaného dne 27. května 2005 na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň :
Západočeská univerzita, 2005, s. 26.
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charakteru, jejichž společenská škodlivost je vysoká a jejich duševní stav trvale či dočasně způsobil nebo způsobuje, že
se takové závažné trestné činnosti dopouštějí. Uložení zabezpečovací detence tak přichází v úvahu jen v těch případech,
kdy je takový pachatel odsuzován za zločin nebo dokonce za zvlášť závažný zločin,12 což odpovídá i názorům
presentovaným v právní teorii, že vzhledem k tomu, že jde o opatření, které představuje hluboký zásah do základních
lidských práv, kdy je třeba zvažovat podmínky ukládání tohoto opatření i z hlediska záruk osobní svobody a právní jistoty,
mělo by být určeno jen pro pachatele, z jejichž strany hrozí nebezpečí určitého druhu a určité intenzity, nikoli pro
pachatele činů méně závažných.13 S ohledem na duševní stav těchto osob existuje u nich také reálný předpoklad, že se i
v budoucnu budou takového závažného společensky škodlivého jednání dopouštět, a to zvláště za situace, kdy u nich
není téměř žádná, nebo jen velmi malá pravděpodobnost účinnosti ochranné léčby.14
Trestní zákoník stanoví jako základní podmínku pro uložení zabezpečovací detence subsidiaritu k ochrannému
léčení, neboť její uložení váže na splnění stejných podmínek jako u ochranného léčení a současně stanoví další
podmínku, že nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy nebo postoje
pachatele v případě závislosti na návykové látce ve formě tzv. chorobného návyku [srov. § 100 odst. 2 písm. b) trestního
zákoníku] a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.15 Základním východiskem je tedy
úvaha, zda je možné v konkrétním případě reálně zajistit ochranu společnosti uložením ochranného léčení, nebo zda je
nutné uložit zabezpečovací detenci.16 To na druhé straně neznamená, že by v každém případě muselo být nejprve
uloženo ochranné léčení (a to případně i při předchozím odsouzením téhož pachatele), a teprve, když bylo neúspěšné,
bylo by možno uložit zabezpečovací detenci. Závěr, zda je pobyt pachatele na svobodě nebezpečný učiní soud zpravidla
na základě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
Podle § 100 odst. 1 trestního zákoníku uloží soud obligatorně zabezpečovací detenci, jestliže pachatel činu jinak
trestného, který by naplňoval znaky zvlášť závažného zločinu17, není pro nepříčetnost18 trestně odpovědný, jeho pobyt na
svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy19 a
možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti. Dále soud uloží obligatorně zabezpečovací
detenci v případě, pokud rozhodne o upuštění od potrestání (§ 47 odst. 2 trestního zákoníku) za současného uložení
zabezpečovací detence. V tomto případě se bude jednat o situaci, kdy pachatel spáchal zločin20 ve stavu zmenšené
příčetnosti21 nebo ve stavu vyvolaném duševní chorobou, a nelze přitom očekávat, že by ochranné léčení s přihlédnutím
k povaze duševní choroby a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, a soud má za to,
že zabezpečovací detence, kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí ochranu společnosti lépe než trest.
Trestní zákoník také upravuje v § 101 odst. 2 možnost uložit zabezpečovací detenci fakultativně. Soud může
rozhodnout o uložení tohoto ochranného opatření:
a) pachateli, který spáchal zločin22 ve stavu vyvolaném duševní poruchou , a zároveň je jeho pobyt na svobodě
nebezpečný a nelze očekávat, že by v úvahu přicházející ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy
a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti [§ 100 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku];
toto ustanovení, byť zde duševní porucha nemusí vést ani ke zmenšené příčetnosti či k nepříčetnosti, je subsidiární
k obligatornímu uložení zabezpečovací detence;

12 V rámci trestního zákoníku byla zavedena tzv. bipartice, když se trestné činy podle nové právní úpravy dělí na přečiny a zločiny (§ 14
odst. 1 trestního zákoníku). Přečinem jsou pak všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2 trestního zákoníku). Zločiny jsou pak všechny trestné činy, které
nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let ( § 14 odst. 3 trestního zákoníku).
13 CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Nepříčetný pachatel (Aktuální praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení
v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti – srovnávací studie). Příručky MS, sv. 55. Praha : Institut pro další vzdělávání soudců
a státních zástupců, 1995, s. 85; VANDUCHOVÁ, M. Ochranná detence z hlediska zásady přiměřenosti. In: VÁLKOVÁ, H.,
STOČESOVÁ, S. (eds.) Detence – Nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická
a kriminologická perspektiva. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného dne 27. května 2005 na Právnické fakultě ZČU v Plzni.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 36 - 37.
14 ŠÁMAL, P. Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené. In: VANDUCHOVÁ, M.,
GŘIVNA, T. (eds.) Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 356.
15 Srov. § 100 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) trestního zákoníku.
16 Srov. Šámal, P., Škvain, P. Pojetí detence ve vládním návrhu trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2005, č. 12, s. 311.
17 Ibid 12.
18 Pojem nepříčetnosti definuje trestní zákoník v § 26; za nepříčetného je považován ten, kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu
nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.
19 Pojem duševní poruchy definuje trestní zákoník v § 123; duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní
nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální
odchylka.
20 Ibid 12.
21 Pojem zmenšené příčetnosti definuje trestní zákoník v § 27; za zmenšeně příčetného je považován ten, kdo pro duševní poruchu
v době spáchání činu měl podstatně sníženou schopnost rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.
22 Ibid 12.
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b) pachateli, který se oddává zneužívání návykové látky23, pokud znovu spáchal zvlášť závažný zločin24, ač již byl
pro zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením
ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele
k ochrannému léčení [§ 100 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku], a to vždy s přihlédnutím k osobě pachatele a k jeho
dosavadnímu životu a jeho poměrům.
V tomto ohledu je důležité zdůraznit, že trestní zákoník nepočítá se zavedením tzv. preventivní detence vůči
recidivistům, kteří netrpí žádnou duševní poruchou ani závislostí na návykové látce ve formě tzv. chorobného návyku,
když zavedení právě této formy zabezpečovací detence bylo v průběhu legislativního procesu některými teoretiky a
praktiky v České republice navrhováno.25 Shora uvedená možnost – fakultativně uložit zabezpečovací detenci
pachatelům, kteří se oddávají zneužívání návykové látky, které musí dosahovat intenzity tzv. chorobného návyku,
v návaznosti na splnění dalších podmínek (recidiva, typová závažnost jednání, subsidiarita k ochrannému léčení, postoj
pachatele) lze podle mého názoru považovat za vhodné řešení, které je v souladu s pojetím ochranných opatření podle
nového trestního zákoníku.26
Obligatorně i fakultativně lze za shora uvedených podmínek uložit zabezpečovací detenci i mladistvému.27
Uvedená možnost uložení tohoto ochranného opatření i mladistvému byla opakovaně kritizována v odborné literatuře,
zejména z hlediska, že zvolené řešení umožňuje uložení zabezpečovací detence mladistvým pachatelům za stejných
podmínek, jako u dospělých pachatelů. „Připuštění možnosti použít u této věkové kategorie zabezpečovací detence bez
jakékoliv korekce podmínek stanovených pro její uložení a určujících její obsah a délku trvání je faktickým popřením toho,
co se zavedením zákona o soudnictví ve věcech mládeže v oblasti sankcí podařilo vybudovat....“28 Vzhledem k tomu, že u
osoby mladistvé není zpravidla další psychický i další vývoj ukončen, nelze tedy z lékařského hlediska jednoznačně
predikovat, zda lze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem
působení na mladistvého pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.29 Na tomto základě se domnívám, že
ukládání zabezpečovací detence mladistvému pachateli není bez případných modifikací vhodné.
Zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. Soud však nejméně jednou za dvanáct
měsíců, u mladistvých jednou za šest měsíců, přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování ještě trvají (§ 100 odst. 5
trestního zákoníku). U zabezpečovací detence tedy není, na rozdíl od ochranného léčení, její trvání omezeno, což je dáno
především nebezpečností a intenzitou narušení pachatelů, kterým je toto ochranné opatření ukládáno.30 Bližší úpravu
přezkumné povinnosti soudu obsahuje trestní řád.31
S ohledem na shora uvedenou zásadu subsidiarity zabezpečovací detence k ochrannému léčení umožňuje
trestním zákoník soudu rozhodnout o změně uložené zabezpečovací detence na ústavní ochranné léčení, jestliže
pominou důvody, pro něž byla zabezpečovací detence uložena, a jsou současně dány podmínky pro uložení ústavního
ochranného léčení (srov. § 100 odst. 6 trestního zákoníku). Tímto jsou zákonodárcem vytvořeny podmínky, aby výkon
ochranného léčení, a to včetně ochranného léčení protialkoholního a proti závislosti na jiných návykových látkách, byl
v praxi do budoucna účinnější, neboť je posilována motivace pachatelů, kteří např. odmítají nebo maří léčbu, a proto jim

Pojem návykové látky definuje trestní zákoník v § 130; takovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní
látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
24 Ibid 12.
25 VÁLKOVÁ, H. Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky tradičního trestání? In:
VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. (eds.) Detence – Nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní,
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného dne 27. května 2005 na Fakultě
právnické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 27-33; HERCEG, J. Poznámky k německé úpravě
institutu zabezpečovací detence. In: VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. (eds.) Detence – Nový způsob ochrany společnosti před
nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Sborník příspěvků z odborného semináře
konaného dne 27. května 2005 na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 65-71.
26 Ibid 14.
27 Mladistvým se rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku [§ 2 odst. 1 písm.
c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže]; dále srov. § 21 uvedeného zákona upravující ochranná opatření pro
mladistvé.
28 VÁLKOVÁ, H. Zabezpečovací detence pro „nenapravitelné“ pachatele jako východisko ze slepé uličky tradičního trestání? In:
VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. (eds.) Detence – Nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní,
trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného dne 27. května 2005 na Fakultě
právnické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 31.
29 K této problematice srov. ŠÁMAL, P. Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím
spojené. In: VANDUCHOVÁ, M., GŘIVNA, T. (eds.) Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s.
368-370.
30 Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před
skončením této doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta, jinak rozhodne o propuštění z ochranného
léčení (§ 99 odst. 6 trestního zákoníku).
31 Srov. § 357 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, kdy o přezkumu rozhoduje okresní soud v jehož obvodu se nalézá ústav pro výkon
zabezpečovací detence, ve kterém se výkon tohoto ochranného opatření realizuje.
23
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bude ukládána při splnění zákonných podmínek zabezpečovací detence, aby změnili svůj dosavadní postoj k léčbě a v
důsledku této změny mohlo být rozhodnuto o dodatečné změně na ústavní ochranné léčení.32 Uvedená právní úprava pak
lépe odpovídá požadavkům praxe, neboť stávající systém terapeutického zacházení (ambulantní a ústavní ochranné
léčení)33 je doplněn o třetí institut – zabezpečovací detenci, který je však nutno současně chápat jako krajní řešení pro
zajištění ochrany společnosti. Za důležitý prvek je možné považovat úpravu vzájemné „prostupnosti“ těchto možností
soudní reakce, neboť umožňuje účinně reagovat na vývoj duševní poruchy nebo závislosti na návykové látce ve formě tzv.
chorobného návyku pachatele, progresi nebo naopak stagnaci léčebného procesu, přičemž může sehrát i roli motivačního
činitele ve smyslu pozitivního působení na pachatele k dodržování léčebných postupů a spolupráci při léčení. Tím trestní
zákoník vytváří předpoklady pro případnou resocializaci a reintegraci takového pachatele do společnosti.34
Zabezpečovací detenci může soud uložit samostatně, při upuštění od potrestání, anebo i vedle trestu. Byla-li
zabezpečovací detence uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykoná se po výkonu nebo jiném ukončení
trestu odnětí svobody. Byl-li uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v době výkonu zabezpečovací detence, její výkon
se na dobu výkonu takového trestu odnětí svobody přerušuje. Po skončení výkonu trestu se pokračuje ve výkonu
zabezpečovací detence (srov. § 100 odst. 3 trestního zákoníku).
4

VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE
Podmínky výkonu tohoto ochranného opatření jsou upraveny zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací
detence. Zabezpečovací detence se vykoná v ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“) se zvláštní
ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy (srov. §
100 odst. 4 trestního zákoníku). Správu a střežení zajišťuje Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská
služba“).35 Na rozdíl od psychiatrických léčeben, ve kterých probíhá výkon ochranného léčení, nejsou ústavy pro výkon
zabezpečovací detence zdravotnickým zařízením.
V současné době jsou zřízeny dva ústavy. První ústav byl zřízen v rámci Vazební věznice Brno s kapacitou 48
míst; druhý ústav s kapacitou 150 míst vznikl v průběhu roku 2009 v rámci Věznice Opava. Vzhledem k tomu, že
v současné době je do výkonu zabezpečovací detence umístěno celkově jedenáct osob (z čehož 10 mužů a 1 žena), je
prozatím využíván pouze ústav v Brně.36
Podobně jako např. u výkonu trestu odnětí svobody je i výkon zabezpečovací detence ovládán zásadou
přiměřenosti.37 S osobou ve výkonu zabezpečovací detence (dále jen „chovanec“) nesmí být jednáno způsobem, který by
mohl nepříznivě ovlivnit jeho zdravotní stav, je nutné využívat všech dostupných odborných poznatků a podporovat takové
postoje chovance, které, pokud to bude vzhledem ke zdravotnímu stavu chovance možné, vzbudí v chovanci rozhodnutí
podrobit se ochrannému léčení. K zajištění chodu ústavu vydává ředitel ústavu vnitřní řád, kterým se určuje denní rozvrh
chodu ústavu, činnost chovanců.38 V ústavu také působí odborní zaměstnanci – psychologové, speciální pedagogové a
další odborníci (např. sexuolog, psychiatr, praktický lékař), kteří po odborné stránce mají zajišťovat plnění léčebného
účelu zabezpečovací detence.39 Vnější a vnitřní ostrahu ústavu, kontrolu došlých zásilek určených chovancům, eskortní
služby včetně úkonů s ní spojených a dodržování stanovených podmínek výkonu zabezpečovací detence zajišťuje
Vězeňská služba.
Odborné zacházení s chovanci je v zákoně o výkonu zabezpečovací detence upraveno v hlavě páté, § 25 a 26.
Zařazování chovanců do skupin provádí odborná komise jmenovaná ředitelem ústavu, složená především z odborných
zaměstnanců ústavu. Členy odborné komise jsou nejméně dva lékaři, z toho jeden musí být psychiatr, a dále psycholog,
speciální pedagog a právník. Při zařazování do skupin přihlíží odborná komise především k pohlaví, věku, zdravotnímu
stavu, charakteristice osobnosti a předchozí trestné činnosti chovance. Chovanec je povinen se po zařazení do skupiny
účastnit konkrétního programu, který stanoví cíl působení, metody zacházení, způsob a četnost hodnocení. Součástí
programu je rovněž určení způsobu zaměstnání chovance, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání nebo jiné náhradní
činnosti. Pokud u chovance přichází v úvahu více variant programu, lze mu po zjištění jeho stanoviska umožnit výběr. Je-li
chovanec zařazen do programu obsahujícího poskytování zdravotní péče, je povinen se této zdravotní péči podrobit,

32 O změně výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu je ústav
pro výkon zabezpečovací detence, ve kterém se zabezpečovací detence vykonává (srov. § 355 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád).
33 Srov. § 99 odst. 4, 5 trestního zákoníku.
34 ŠÁMAL, P. Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené. In: VANDUCHOVÁ, M.,
GŘIVNA, T. (eds.) Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 371-372.
35 Srov. zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
36 Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, Informace o stavu a složení vězňů ve vazebních věznicích a věznicích
Vězeňské služby České republiky, týdenní hlášení ke dni 30.03.2011, http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%A
D/statistiky/T%C3%BDdenn%C3%AD%20statistick%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD/2011/TSH_30.3.2011.pdf
(30.03.2011).
37 Srov. § 2 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence; § 2 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody.
38 Srov. § 3 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence.
39 Srov. § 3 odst. 3 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence.
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s výjimkou úkonů, které lékař vzhledem k chovancově zdravotnímu stavu vyloučí. Chovanec tedy není povinen se podrobit
lékařským výkonům, které podstatným způsobem mění jeho život (např. kastrace).40
Odborná komise vždy po třech měsících výkonu zabezpečovací detence komplexní zprávu o stavu chovance
obsahující vyhodnocení účinku dosavadních programů. S komplexní zprávou musí být chovanec seznámen. Odborná
komise se vždy v komplexní zprávě zaměří na otázku prognózy dalšího vývoje chovance z hlediska případné změny
zabezpečovací detence na ochranné léčení. Ředitel ústavu je povinen ve spolupráci s odbornou komisí sledovat vývoj
chování každého chovance, vyhodnocovat úspěšnost výkonu zabezpečovací detence a posoudit podmínky pro navržení
změny zabezpečovací detence na ochranné léčení, případně zda jsou splněny podmínky k propuštění chovance ze
zabezpečovací detence. Tyto poznatky je ředitel ústavu povinen sdělit příslušnému soudu.41 Pokud odborná komise na
základě návrhu odborného zaměstnance ústavu shledá, že pominuly důvody pro další trvání zabezpečovací detence,
vypracuje o tom zvláštní podrobnou zprávu, kterou předloží řediteli ústavu s doporučením na propuštění chovance ze
zabezpečovací detence, nebo změnu ze zabezpečovací detence na ochranné léčení. Ředitel ústavu, pokud se
s doporučením odborné komise ztotožní, podá neprodleně návrh na propuštění chovance ze zabezpečovací detence,
nebo na změnu ze zabezpečovací detence na ochranné léčení okresnímu soudu, v jehož obvodu se zabezpečovací
detence vykonává. Pokud se ředitel ústavu neztotožní s doporučením odborné komise, zašle předmětnou zprávu spolu
s vlastním stanoviskem neprodleně příslušnému okresnímu soudu.
Pokud se týká úpravy práv a dalších povinností chovanců (např. přijímání korespondence, užívání telefonu,
poskytování duchovních a sociálních služeb) jsou tyto upraveny obdobně jako u výkonu trestu odnětí svobody.42
5

PROBLÉMY APLIKAČNÍ PRAXE
V souvislosti se zavedením zabezpečovací detence jako nového ochranného opatření vznikla v aplikační praxi
mimo jiné otázka, zda je možné uložit, resp. změnit ústavní ochranné léčení v zabezpečovací detenci u trestných činů
nebo činů jinak trestných, které byly spáchány před nabytím účinnosti zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací
detence (1. ledna 2009) nebo před nabytím účinnosti trestního zákoníku (1. ledna 2010).43 Ačkoliv v rámci soustavy
soudů, ale i státního zastupitelství byly zaznamenány k shora uvedené problematice rozdílné právní názory a nebylo
přijato žádné sjednocující stanovisko na úrovni vyšších soudů, je nutné upozornit na skutečnost, že již bylo rozhodováno
soudy o několika změnách ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci.
Shora naznačená otázka se tak podle mého názoru dotýká především velmi aktuální problematiky, a to nejen
v České republice, zda se absolutní zákaz retroaktivní aplikace trestních zákonů vztahuje i na ochranná opatření;44
v našem případě zda případné rozhodnutí o změně ústavní ochranné léčby na zabezpečovací detenci je v rozporu se
zákazem retroaktivity v neprospěch pachatele.
V rámci řešení shora uvedené problematiky považuji za velmi důležité zdůraznit, že zákon č. 129/2008 Sb., o
výkonu zabezpečovací detence, stanoví v rámci přechodného ustanovení § 62, že výkon dosud nevykonaného
ochranného léčení, které bylo uloženo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních
předpisů. Takovým předpisem je pak zejména trestní zákon účinný do 31.12.2008.45 Shora citované přechodné
ustanovení se tedy vztahuje na případy, kdy:
a) probíhá výkon ochranného léčení a výkon nebyl dosud dokončen;
b) bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení, jehož výkon však nebyl dosud zahájen.
Především s ohledem na shora citované přechodné ustanovení tedy není možné podle mého názoru rozhodnout
za uvedených podmínek o změně ústavní ochranné léčby na zabezpečovací detenci, neboť takový postup by mohl ve
svém důsledku znamenat nejen porušení zákona, ale i principu ochrany základního práva odsouzeného na ústavně
konformní aplikaci trestněprávní normy stanovící pravidlo k jeho újmě, konkrétně porušení principu zákazu retroaktivity
v neprospěch odsouzeného vyplývající z čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.46
V praxi i teorii se však vyskytují i názory odlišné, které v zásadě připouštějí možnost uložení zabezpečovací detence ve
vybraných shora uvedených případech.47
40 Srov. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. 2007,
s. 19.
41 Srov. § 357 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
42 Srov. zejména § 15 a násl. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a § 6 a násl. zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu
zabezpečovací detence.
43 Podrobněji srov. bod 2. Vývoj institutu zabezpečovací detence v České republice.
44 Srov. Zejména rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 05.02.2004, sp. zn.: 2 BvR 2029/01,http://www.bundesverfassungsgeric
ht.de/entscheidungen/rs20040205_2bvr202901.html (09.11.2010) a rozdílné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne
17.12.2009, sp. zn.: 19359/04,http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=62016669&skin=hudoc-en&action=request
(09.11.2010).
45 Srov. zejména § 75 odst. 5, 6 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
46 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky.
47 K argumentaci opačné srov. VONDRUŠKA, F., RŮŽIČKA, M., VAGAI, M. Je možná změna ochranného léčení, s jehož výkonem bylo
započatu před 1. lednem 2009, v zabezpečovací detenci? Státní zastupitelství, 2009, č. 9.
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V současné době je také v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednáván vládní návrh zákona - novelizace
trestního zákoníku a trestního řádu.48 V rámci části první, bodu 8. a 9. předmětného návrhu zákona je navrhována
možnost změny ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení
neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že pachatel utekl ze
zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu
ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k
ochrannému léčení, a to bez podmínek § 100 odst. 1 nebo odst. 2 TrZ. Současně je navrhováno rozšířit možnost uložení
zabezpečovací detenci i pro pachatele zločinu, nikoliv tedy zvlášť závažného zločinu (srov. § 100 odst. 1 a § 100 odst. 2
písm. b) trestního zákoníku).
6

MÍSTO ZÁVĚRU
Zabezpečovací detence jako nové ochranné opatření má především přispívat, jak už bylo shora uvedeno,
k účinnější ochraně společnosti. Vzhledem k povaze a zejména intenzitě, jakým zasahuje do práv umístněného
jednotlivce je zřejmé, že se jedná o řešení až krajní - ultima ratio. Tato skutečnost také ostatně byla akcentována v rámci
přijímání trestního zákoníku. Navrhované změny tohoto institutu, které jsou v současné době projednávány v Parlamentu
ČR, považuji za nekoncepční a nesprávné, neboť v současné době neexistují prakticky žádné odborné poznatky, které by
řádně odůvodňovaly provedení takových systémových změn v rámci tohoto institutu.
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DOVOLANIE PO NOVELE TRESTNÉHO PORIADKU
Radoslav Smatana
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa autor venuje súčasnej právnej úprave inštitútu dovolania v Trestnom poriadku v znení zákona č.
547/2010 Z. z., jeho právnej úprave po pripravovanej novele Trestného poriadku, ktorou sa tento inštitút značne mení,
s poukazom na najvýznamnejšie zmeny, ktoré by mali nastať v právnej úprave dovolania po jeho novelizácií.
Kľúčové slová: Dovolací súd, dovolanie, Najvyšší súd SR, obvinený, obhajca, súd, rozhodnutie, prokurátor, verejné
zasadnutie, neverejné zasadnutie.
Abstract: The paper deals with present legislation of Appeal on points of Law in actual Criminal Procedure Code as
amended by the Act No. 547/2010 Coll., the legal arrangement after Amendment of the Criminal Procedure Code, by
which is this institute considerably changed with reference to the most important changes that should occur in legal
arrangement of Appeal on points of Law after Amendment of the Criminal Procedure Code.
Key words: Court of Cassation, Appeal on points of Law, Supreme Court of the Slovak Republic, Accused, Attorney,
Court, Decision, Prosecutor, Public meeting, Non - public session.
1

ÚVOD
Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, bol začlenený do nášho právneho poriadku po prijatí nového
Trestného poriadku s účinnosťou od 1. januára 2006. Sčasti nahradil sťažnosť pre porušenie zákona, ktorá bola zrušená.
Zámerom zákonodarcov bolo, aby bol v Trestnom poriadku taký mimoriadny opravný prostriedok, ktorý by slúžil na
odstránenie právnych vád rozhodnutí súdov, ktorými bola vec právoplatne skončená. Avšak jeho využitie je možné len v
obmedzenom počte prípadov po splnení zákonom stanovených dôvodov, aby tak nedochádzalo k
neopodstatnenému narúšaniu stability právoplatných rozhodnutí, z ktorých niektoré už môžu byť aj vykonané, nielen
vykonateľné. Pri implementácií tohto inštitútu do nášho právneho poriadku sme sa inšpirovali z českej právnej úpravy, kde
bol tento inštitút implementovaný do Trestního řádu po jeho veľkej novele č. 265/2001 Sb. s účinnosťou od 1. januára
2002.
2

SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Súčasná právna úprava umožňuje podľa § 368 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej len Tr. por.) podať dovolanie
proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Takéto vymedzenie nám však nedáva jednoznačnú
odpoveď, aké rozhodnutia si treba pod týmto pojmom predstaviť, teda ktoré právoplatné rozhodnutia možno dovolaním
napadnúť.
Túto medzeru v zákone nahradilo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR R 19/2007, ktoré upravuje, že musí ísť
o právoplatné rozhodnutie súdu vo veci samej, ktorým je
1. rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým bol obvinený uznaný za vinného a bol mu uložený trest, resp.
ochranné opatrenie alebo bolo upustené od potrestania;
2. rozsudok, ktorým bol obvinený oslobodený spod obžaloby;
3. uznesenie o zastavení trestného stíhania;
4. uznesenie o postúpení veci inému orgánu;
5. uznesenie o uložení ochranného opatrenia;
6. uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania;
7. uznesenie súdu o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania;
8. rozsudok o schválení dohody o vine a treste v obmedzenom rozsahu - § 334 ods. 4 Tr. por.;
9. rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý riadny opravný prostriedok proti rozsudku alebo uzneseniu
uvedenému sub 1 až 7.1
Český Trestní řád výslovne upravil v § 265a ods. 2, čo treba rozumieť rozhodnutím vo veci samej. V podstate ide
o totožnú úpravu, aká sa nachádza aj vo vyššie uvedenom rozhodnutí. Možno predpokladať, že sme si túto úpravu
„požičali“.
O dovolaní rozhoduje Najvyšší súd SR, ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.). Subjektmi oprávnenými podať
dovolanie sú
a) minister spravodlivosti, ktorý tak môže urobiť na podnet strany, alebo aj iný podnet z dôvodov uvedených v § 371
Tr. por. (§ 369 ods. 1 Tr. por.)

1

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Tdo 5/2006, uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 2/2007.
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b) generálny prokurátor proti ktorémukoľvek výroku rozhodnutia a to v prospech, či neprospech obvineného (§ 369
ods. 2 písm. a/ Tr. por.)
c) obvinený vždy len vo svoj prospech a proti výroku, ktorý sa ho priamo týka (§ 369 ods. 2 písm. b/ Tr. por.)
d) v prospech obvineného môžu podať dovolanie tiež príbuzný v priamom rade, súrodenec, osvojenec, osvojiteľ,
manžel alebo druh. Môžu tak urobiť len s jeho výslovným písomným súhlasom. Ak je obvineným mladistvá
osoba, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je
obmedzená, môže i proti jeho vôli podať dovolanie zákonný zástupca, či obhajca. (§ 369 ods. 5 Tr. por.)
Obvinený, ako aj osoby oprávnené podať v jeho prospech dovolanie, môžu toto podať len prostredníctvom
splnomocneného obhajcu a v konaní o dovolaní musí byť obvinený zastúpený obhajcom (§ 373 Tr. por.). Na to, aby mohli
oprávnené osoby dovolanie podať (okrem ministra spravodlivosti), musia využiť právo podať riadny opravný prostriedok,
o ktorom sa už rozhodlo. Táto podmienka nemusí byť splnená v tom prípade, ak odvolanie podal prokurátor alebo
poškodený a odvolací súd rozhodol v neprospech obvineného. V takom prípade môže obvinený a osoby, ktoré môžu
podať dovolanie v jeho prospech, podať dovolanie aj keď nepodali riadny opravný prostriedok (§ 372 Tr. por.).
Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom stupni a možno ho podať buď do troch mesiacov od
doručenia rozhodnutia súdu v prípade, ak sa podáva v neprospech obvineného, alebo do troch rokov od doručenia
rozhodnutia súdu v prípade, ak sa dovolanie podáva v jeho prospech, pričom ministrovi spravodlivosti plynie lehota od
toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr (§ 370 Tr. por.).
Dovolanie, ako už bolo na začiatku spomenuté, možno podať len z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v
§ 371 ods. 1 Tr. por.2, ktoré sú určené na nápravu právnych vád. Okrem dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por., môže
podať dovolanie len minister spravodlivosti voči rozhodnutiam, ktoré sa nepovažujú za rozhodnutia vo veci samej. Môže
tak urobiť, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku o väzbe
alebo podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody (§ 371 ods. 2 Tr. por.). Dôvody podľa
ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až g/ Tr. por. však nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto ho podáva známa už
v pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom. Táto podmienka neplatí v prípade, ak
podáva dovolanie minister spravodlivosti (§ 371 ods. 3 Tr. por.). Dovolací dôvod uvedený v ustanovení § 371 ods. 1 písm.
i/ Tr. por. nemožno použiť, ak zistené porušenie zákona zásadne neovplyvnilo postavenie obvineného (§ 371 ods. 4 Tr.
por.). Podanie dovolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je v zmysle § 371 ods. 6 Tr. por. prípustné.
Inak sa požaduje, aby bolo dovolanie náležite odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa dotknuté
rozhodnutie napáda a pre ktoré zákonom stanovené dôvody, resp. tiež konanie, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzalo
(§374 Tr. por.). Aj preto zákon požaduje, aby bolo dovolanie v prípade, ak ho podáva obvinený, resp. oprávnené osoby
v jeho prospech, podané len prostredníctvom obhajcu, ktorý má predpokladané vedomosti a dokáže náležite dovolanie
odôvodniť tak, aby odlíšil skutkové pochybenia od tých právnych. Aj keď časté sú prípady z praxe, kedy dovolanie podané
prostredníctvom obhajcu najčastejšie z dôvodu uvedeného v písmene i/ § 371 ods. 1 Tr. por. (nesprávna právna
kvalifikácia) namietalo skutkové vady, nie právne.
Po podaní dovolania je postup taký, že súd prvého stupňa, kde sa dovolanie podáva, toto nijako nepreskúmava,
ale ho doručí (jeho rovnopis) stranám, ktoré by rozhodnutím o ňom mohli byť dotknuté priamo, s tým, aby sa k nemu
vyjadrili a zároveň im určí primeranú lehotu, nie však dlhšiu ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, bez ohľadu na skutočnosť,
či túto možnosť strany využili, predloží dovolanie spolu s vyjadreniami dovolaciemu súdu (§ 376 Tr. por.).
Postup pred dovolacím súdom je taký, že predseda senátu predbežne preskúma dovolanie spolu s predloženými
spismi, aby zistil, aký bude ďalší postup. Ak zistí niektoré formálne nedostatky podania, ktoré sú odstrániteľné, vyzve
osobu, ktorá dovolanie podala, aby tieto nedostatky odstránila, pričom jej na to určí primeranú lehotu a zároveň ju poučí
o následkoch, ak tieto nedostatky neodstráni. V prípade osôb, ktoré môžu podať dovolanie v prospech obvineného, ich
tiež poučí, že im v prípade neodstránenia týchto nedostatkov môže uložiť poriadkovú pokutu. Následne predseda senátu
nariadi neverejné zasadnutie, na ktorom on, alebo ním poverený člen senátu podá správu o stave veci zameranú na
otázky, ktoré treba riešiť, vrátane odstránenia nedostatkov v dovolaní. Na neverejnom zasadnutí bez preskúmania veci
dovolací súd odmietne dovolanie, ak zistí niektoré z dôvodov uvedených v ustanovení § 382 Tr. por.. Inak, ak zistí, že sú
splnené dôvody dovolania uvedené v návrhu a podanie má potrebné formálne náležitosti, nariadi verejné zasadnutie na
rozhodnutie o ňom. Ak nemožno upovedomenie o verejnom zasadnutí doručiť osobe, ktorá môže byť rozhodnutím
o dovolaní priamo dotknutá, postačí upovedomiť jej obhajcu alebo splnomocnenca.
2 Dovolanie možno podať, ak a) vo veci rozhodol nepríslušný súd, b) súd rozhodol v nezákonnom zložení, c) zásadným spôsobom bolo
porušené právo na obhajobu, d) hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bolo vykonané v neprítomnosti obvineného, hoci na to
neboli splnené zákonné podmienky, e) vo veci konal alebo rozhodol orgán činný v trestnom konaní, sudca alebo prísediaci, ktorý mal byť
vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, f) trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa
podľa zákona vyžaduje, g) rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, h) bol uložený trest
mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa, i)
rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho
ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť, j) odvolací súd zamietol odvolanie podľa
§ 316 ods. 1, hoci na to neboli splnené zákonné dôvody, k) pred podaním obžaloby generálny prokurátor zrušil právoplatné rozhodnutie
prokurátora po lehote uvedenej v § 364 ods. 3, l) bol obvinenému uložený trest odňatia slobody na doživotie a súd rozhodol, že
podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu nie je prípustné.
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Súd preskúmava zákonnosť a odôvodnenosť výrokov rozhodnutia napadnutého dovolaním, ako aj správnosť
postupu v konaní, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzalo so zameraním na zákonné dôvody dovolania, ktoré sú
v dovolaní uvedené, pričom je viazaný dôvodmi dovolania v ňom uvedenými. To neplatí, ak by dôvod dovolania bol
v neprospech obvineného, avšak dovolanie bolo podané v jeho prospech (§ 385 Tr. por.).
O podanom dovolaní môže najvyšší súd na verejnom zasadnutí rozhodnúť niektorým z nasledovných spôsobov:
a) dovolanie zamietne, ak zistí, že dôvody dovolania uvedené v dovolaní sa nepreukázali (§ 392 ods. 1 Tr. por.)
b) uznesením prikáže súdu, o rozhodnutie ktorého ide, aby doplnil chýbajúci výrok alebo aby o ňom rozhodol, ak je
napadnuté rozhodnutie nesprávne len v tom, že niektorý výrok v ňom chýba alebo je neúplný (§ 387 Tr. por.)
c) rozsudkom vysloví porušenie zákona, ak zistí dôvod dovolania podľa § 371 Tr. por. Súčasne s týmto výrokom
zruší napadnuté rozhodnutie, alebo jeho časť, alebo aj chybné konanie predchádzajúce napadnutému
rozhodnutiu. Podľa okolností prípadu zruší taktiež aj predchádzajúce rozhodnutie súdu prvého stupňa. Ak zruší
čo len sčasti výrok o vine, vždy súčasne zruší celý výrok o treste, ako aj výroky majúce vo výroku o vine
podklad, ale aj ďalšie rozhodnutia, ktoré obsahovo nadväzujú na rozhodnutie zrušené, ak vzhľadom na zmenu,
ku ktorej došlo zrušením, stratili svoj podklad (§ 386 Tr. por.).
Ďalší postup je taký, že po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo niektorého výroku, prikáže najvyšší súd
spravidla súdu, o ktorého rozhodnutie ide, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Súčasne môže
nariadiť, aby ju súd rozhodol v inom zložení senátu alebo aby ju rozhodol iný sudca. Z dôležitého dôvodu môže tiež vec
prikázať na prejednanie alebo rozhodnutie inému súdu toho istého druhu a stupňa (§ 388 Tr. por.). Môže tiež vec vrátiť do
prípravného konania, ak o to požiada generálny prokurátor, s výnimkou prípadu, keď bolo dovolanie podané v prospech
obvineného a vrátenie veci do prípravného konania bude v neprospech obvineného (§ 389 Tr. por.).
Po vrátení veci dovolacím súdom je orgán, ktorému bola vec prikázaná, viazaný právnym názorom vysloveným
dovolacím súdom. Je tiež povinný vykonať všetky úkony, ktorých vykonanie nariadil dovolací súd. Rozhodnutie zrušené
po podaní dovolania v prospech obvineného, nemôže byť v novom konaní nahradené rozhodnutím nepriaznivejším (§ 391
Tr. por.). Toto je v krátkosti súčasná úprava dovolania v Trestnom poriadku v znení zákona č. 547/2010 Z.z.
3

PRÁVNA ÚPRAVA DOVOLANIA PO NOVELE TRESTNÉHO PORIADKU
Možno konštatovať, že zákonodarcom zamýšľaná novelizovaná úprava dovolania nám tento inštitút značne
„preorie“. Pripravovaná novela reflektuje súčasné nedostatky a potreby praxe, ktoré sa objavili a možno povedať, že sa
touto zmenou tento inštitút značne spružní. Treba však uviesť, že táto zmena bola nevyhnutná a žiadaná, vyvolaná
potrebami praxe, rozhodnutiami súdov a judikátmi, čím sa zosúladí teória s praxou.
Už úvodné ustanovenie § 368 Tr. por. sa mení, keď v odseku 1 sa zákonodarca rozhodol spresniť dikciu zákona
v záujme bezproblémového a jednotného výkladu tohto ustanovenia. Podľa neho možno dovolanie podať proti
právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu
predchádzalo, pokiaľ je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 Tr. por. Odsek 2 reflektuje na spomínaný judikát
najvyššieho súdu R 19/2007, v ktorom sa uvádza, čo treba rozumieť pod rozhodnutím vo veci. V dôvodovej správe
k tomuto zákonu sa uvádza, že doterajšia právna úprava pripúšťala značné rozdiely výkladu čo do rozsahu rozhodnutí,
ktoré by bolo možné (so zreteľom na § 371 Tr. por.) napadnúť dovolaním.3
Avšak rozširuje sa aj možnosť ministra spravodlivosti podať dovolanie aj proti rozhodnutiam, ktoré nie sú
rozhodnutiami vo veci samej v zmysle ust. § 368 ods. 2 novelizovaného Tr. por. Okrem možnosti podať dovolanie
v prípade porušenia ustanovení Tr. zák. alebo Tr. por. týkajúcich sa väzby alebo podmienečného prepustenia odsúdeného
z výkonu trestu odňatia slobody, môže ho minister spravodlivosti podať aj vtedy, ak bolo porušené ustanovenie o výkone
trestu, ktorého výkon bol podmienečne odložený, o výkone zvyšku trestu po podmienečnom prepustení, o výkone
náhradného trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený popri peňažnom treste alebo ak je trest uložený v konaní o dohode
o vine a treste zjavne neprimeraný (§ 371 ods. 2 novelizovaného Tr. por.). Oprávneným subjektom podať dovolanie
z vyššie uvedených dôvodov je len minister spravodlivosti. Podľa dôvodovej správy ide o také rozhodnutia, zákonnosť
ktorých treba kvalifikovane posúdiť pri zachovaní zásady rovnosti strán, resp. o dohodu medzi obvineným a prokurátorom,
ktorí sa aktívne zúčastnili konania o dohode, pričom zaradením týchto rozhodnutí do § 368 Tr. por. by mohlo viesť
k neprimeranému zahlteniu najvyššieho súdu.4
Novou zmenou je aj možnosť, kedy je minister spravodlivosti oprávneným subjektom na podanie dovolania. Môže
tak spraviť len na podnet, a to na podnet osoby, ktorá nemá sama oprávnenie podať dovolanie proti právoplatnému
rozhodnutiu súdu. Podľa dôvodovej správy bolo nevyhnutné spraviť takúto zmenu, čo vyplývalo z požiadaviek praxe, aby
nebolo prenášané toto právo na ministra spravodlivosti osobami, ktoré samé nevyužili možnosť podať riadny opravný
prostriedok.5 Táto osoba však musí využiť možnosť podať riadny opravný prostriedok. Ak teda podá dovolanie osoba,
ktorá má sama právo podať dovolanie alebo osoba, ktorá nevyužila právo podať riadny opravný prostriedok, o takomto
podnete minister spravodlivosti nebude konať. O tejto skutočnosti osobu, ktorá podnet podala, upovedomí.
3 Dôvodová správa k návrhu zákona (14631/2011/120), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
4 Tamtiež.
5 Tamtiež.
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Ďalšou významnou zmenou, ktorá sa pripravuje a ktorá vyplynula z potrieb praxe je nové znenie § 372 Tr. por.,
kde je upravená podmienka, že oprávnené osoby môžu podať dovolanie, len ak využili zákonné právo podať riadny
opravný prostriedok. Obvinený a osoby, ktoré môžu v jeho prospech podať dovolanie, tak môžu urobiť aj vtedy, ak riadny
opravný prostriedok podal prokurátor, alebo poškodený a odvolací súd rozhodol v jeho neprospech. Nóvum je, že táto
možnosť sa dáva aj generálnemu prokurátorovi za tých istých podmienok, teda ak podal riadny opravný prostriedok
obvinený, alebo iné na to oprávnené osoby v jeho prospech a odvolací súd rozhodol v prospech obvineného. V súčasnosti
je toto ustanovenie problematické a riešenie poskytlo stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR č. 33/2009
práve k rozdielnemu výkladu § 369 ods. 1 Tr. por. a § 372 Tr. por. z hľadiska oprávnenia ministra spravodlivosti podať
dovolanie na podklade podnetu generálneho prokurátora SR. Išlo o dve rozdielne rozhodnutia senátov Najvyššieho súdu
SR práve pri výklade § 369 ods. 1 Tr. por. a § 372 Tr. por., kedy v jednom prípade senát najvyššieho súdu, ako súdu
dovolacieho, na neverejnom zasadnutí dovolanie ministra spravodlivosti na podnet generálneho prokurátora uznesením
odmietol s tým, že „ak zákon v ustanovení § 369 ods. 2 Tr. por. vylučuje podanie dovolania generálnym prokurátorom, ako
osobou na podanie dovolania oprávnenou, v prípade, že nevyužil svoje právo podať riadny opravný prostriedok, platí tým
viac, že ako strana nemôže uplatniť podnet voči ministrovi spravodlivosti, ak sa rozhodnutie stalo právoplatným preto, že
súd postupoval v súlade s ustanovením § 322 ods. 3 Tr. por. alebo podľa § 259 ods. 3 Tr. por.6 účinného do 1. januára
2006. Za tejto situácie nemôže podanie podnetu námestníka generálneho prokurátora ministrovi spravodlivosti mať
materiálny účinok podľa § 369 ods. 1 Tr. por. a bez takého podnetu minister spravodlivosti nie je osobou oprávnenou na
podanie dovolania.“7
V druhom prípade iný senát najvyššieho súdu konštatoval, že dovolanie je prípustné podľa § 369 ods. 1 Tr. por.
a uviedol tiež, že nezistil dôvod na odmietnutie dovolania podľa ustanovenia § 382 Tr. por., hoci bolo dovolanie podané za
tej istej situácie, teda na podnet generálneho prokurátora, ktorý nevyužil možnosť podať riadny opravný prostriedok,
ministrom spravodlivosti. Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR zaujalo k posudzovanej otázke stanovisko, že
správnemu výkladu zákona zodpovedá právny názor, že za uvedenej procesnej situácie minister spravodlivosti nie je
osobou oprávnenou na podanie dovolania.8 Navrhovaná úprava teda tento problém rieši tým, že aj za situácie, keď
prokurátor nepodá odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa a na podklade odvolania v prospech obvineného bude
odvolacím súdom rozhodnuté podľa § 322 ods. 3 Tr. por. môže proti tomuto rozhodnutiu podať dovolanie aj generálny
prokurátor, čo súčasná právna úprava neumožňuje s poukazom aj na spomenuté stanovisko trestnoprávneho kolégia
Najvyššieho súdu SR.
Zavádza sa aj úprava, podľa ktorej ten, koho dovolanie bolo zamietnuté, nemôže podať v tej istej veci ďalšie
dovolanie, a to ani pre iný dôvod, ktorý neuplatnil v pôvodnom dovolaní. Ak bolo podané dovolanie v prospech
obvineného, ktoré bolo zamietnuté, nemôžu už ani ďalšie oprávnené osoby podať v tej istej veci v jeho prospech
dovolanie. Podľa dôvodovej správy snahou zákonodarcu je dosiahnuť to, aby bol dovolateľ nútený vyčerpať všetky dôvody
dovolania naraz, aby tak mohol dovolací súd rozhodnúť s konečnou platnosťou.9
Mení sa aj lehota na podanie dovolania v neprospech obvineného na šesť mesiacov a začína plynúť od
doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného, lehota zostáva nezmenená,
teda tri roky. Upresnil sa len čas od kedy sa začína počítať lehota a to od doručenia rozhodnutia obvinenému, prípadne ak
sa doručuje aj obhajcovi alebo zákonnému zástupcovi, plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr.
Podľa novej úpravy sa pripúšťa uskutočnenie dovolacieho konania aj v prípade, ak obvinený zomrel alebo bol
vyhlásený za mŕtveho a dovolanie bolo podané v jeho prospech. Ide v podstate o zosúladenie s právnou úpravou inštitútu
obnovy konania, kde sa pripúšťa možnosť pokračovať v konaní po povolení obnovy konania v prospech obvineného aj
keď tento zomrel a nie je teda možné z toho dôvodu trestné stíhanie zastaviť.
Zvyšuje sa aj počet dôvodov, pre ktoré možno podať dovolanie podľa § 371 ods. 1 Tr. por. o možnosť podať
dovolanie aj v prípade, ak bolo uložené ochranné opatrenie, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky a proti
obvinenému sa viedlo trestné stíhanie, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky. Rozširuje sa aj dovolací dôvod pod
písmenom j) o prípad, ak odvolací súd zobral na vedomie späťvzatie odvolania obhajcom, ktorý na späťvzatie odvolania
nemal výslovný súhlas obvineného. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, tieto úpravy vyplynuli priamo z potrieb praxe.
Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré sa týkajú inštitútu dovolania je prielom do prijatého pravidla, že
dovolanie slúži na nápravu právnych vád. V pripravovanom § 371 ods. 3 Tr. por. sa pripúšťa, aby podal dovolanie minister
spravodlivosti na podnet osoby, ktorá má aj sama právo podať dovolanie, proti výroku o vine právoplatného rozsudku,
ktorým odvolací súd rozhodol sám vo veci, ak odvolací súd zmenil skutkové zistenia súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom
stupni a rozsudok tohto súdu je chybný z dôvodu podľa § 321 ods. 1, písm. b) alebo c) Tr. por.. Tento dôvod nemožno

6 Odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a nahradil ho vlastným rozhodnutím, ktoré sa stáva právoplatným, bez možnosti
podať riadny opravný prostriedok.
7 Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR č. 33/2009 uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č.
4/2009.
8 K tomu pozri Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR č. 33/2009 uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí
súdov SR č. 4/2009.
9 Dôvodová správa k návrhu zákona (14631/2011/120), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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použiť, ak zistené porušenie zákona v zásade neovplyvnilo postavenie obvineného. Ako vyplýva z dôvodovej správy,
navrhovaná úprava pripúšťa dovolanie z dôvodu chýb spočívajúcich v nejasnosti, nesprávnosti alebo neúplnosti
skutkových zistení rozsudku, a to proti výroku o vine rozsudku odvolacieho súdu, ktorý zmenil skutkové zistenia súdu
prvého stupňa, v dôsledku čoho oproti odvolateľovi stojaca strana sa proti zmene skutkových zistení už nemohla brániť
odvolaním.10 Jediným oprávneným subjektom je minister spravodlivosti, ktorý podá dovolanie len na podnet.
Ďalšou významnou zmenou, ktorú so sebou novela Trestného poriadku prinesie je postup v prípade, keď podá
dovolanie obvinený alebo osoby oprávnené tak urobiť v jeho prospech bez splnomocnenia obhajcu. Na rozdiel od
súčasnej úpravy, súd prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodol, poučí dovolateľa podľa § 373 ods. 1 a 2 Tr. por. ako aj o tom,
že si má v primeranej lehote, ktorú mu určí zvoliť obhajcu, inak po márnom uplynutí tejto lehoty, predloží spis dovolaciemu
súdu na ďalšie konanie. Pokiaľ však obvinený v tejto lehote preukáže, že nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov
obhajoby, ustanoví mu obhajcu predseda senátu súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Ak dovolací súd po
predložení dovolania zistí, že dovolateľ nie je zastúpený obhajcom, poučí dovolateľa, tým istým postupom ako súd prvého
stupňa a určí primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak lehota márne uplynie, dovolací súd dovolanie
odmietne. Ak dovolanie podá minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor, v takom prípade súd prvého stupňa spolu
s doručením rovnopisu dovolania oprávnenej osobe, vyzve túto osobu, aby si zvolila obhajcu a určí jej na to primeranú
lehotu. Ak táto lehota márne uplynie, obhajcu jej ustanoví predseda senátu súdu prvého stupňa. Táto úprava reflektuje
potreby praxe. Vychádza z nálezu Ústavného súdu SR číslo III. ÚS 79/2010, ktorý rieši odlišne oproti dovtedy zaužívanej
súdnej praxi otázku zastúpenia obvineného obhajcom v dovolacom konaní, vrátane ustanovenia obhajcu. Odlišné
stanovisko tvorí rozhodnutie Najvyššieho súdu SR číslo R 1/2010, v ktorom sa uvádza: „Konanie o dovolaní v zmysle
ôsmej hlavy Tr. por. je jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré je možné podať iba proti rozhodnutiu súdu,
ktorým bola vec právoplatne skončená (§ 368 Tr. por.). Dovolacie konanie je výlučne návrhovým konaním, a preto sa
Najvyšší súd SR stáva dovolacím súdom až podaním dovolania. Z týchto dôvodov Najvyšší súd SR nie je oprávnený pred
podaním dovolania robiť akékoľvek úkony súvisiace s dovolacím konaním; preto ani nemôže v tomto čase ustanoviť
obvinenému obhajcu. Ustanovenie § 373 ods. 1 Tr. por. je lex specialis vo vzťahu k ustanoveniu § 40 ods. 1 Tr. por., a
preto je povinnosťou obvineného v prípade, ak chce dovolanie podať, aby si na tento procesný úkon obhajcu zvolil.“11
Toto rozhodnutie najvyššieho súdu bolo zrušené nálezom ústavného súdu, sp. zn. II. ÚS 210/09-52. V jeho
dôvodoch sa konštatuje s prihliadnutím na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, že najvyšší súd ochranu
základným právam obvineného neposkytol. Jeho pochybenie spočívalo v tom, že akceptoval skutočnosť, že napriek
požiadavke obvineného o ustanovenie obhajcu pre podanie dovolania okresný súd, vykonávajúci úkony súvisiace
s dovolaním, o jeho požiadavke o ustanovenie obhajcu nerozhodoval ani nerozhodol ale iba predložil spis najvyššiemu
súdu na ďalšie konanie a tento dovolanie odmietol pre nesplnenie povinnosti podať dovolanie prostredníctvom obhajcu
a povinnosť povinného zastúpenia obhajcom. Ústavný súd vyslovil záver, že takýto postup odporuje povinnosti poskytnúť
nemajetnému obvinenému bezplatnú právnu pomoc v prípadoch, v ktorých ju musí mať. Záver, vyplývajúci z odôvodnenia
rozhodnutia najvyššieho súdu, podľa ktorého obvinený si na podanie dovolania musí obhajcu zvoliť a tento mu nemôže
byť za účelom podania dovolania ustanovený, t. j. ani prvostupňovým súdom, nie je presvedčivý a ústavný súd ho
považuje za ústavne nesúladný.12
Zmena sa dotkne aj ďalšieho postupu súdu prvého stupňa po podaní dovolania. Zo súčasného znenia sa vypúšťa
usmernenie, ktoré je nesystémové a viedlo k prieťahom v predkladaní dovolaní na najvyšší súd pre nejasnosť terajšej
právnej úpravy, či a prípadne ako dlho treba čakať, kým si napr. ďalší obvinený podá dovolanie vo svoj prospech.
Pridáva sa aj ďalší dôvod, pre ktorý možno podľa § 382 Tr. por. na neverejnom zasadnutí odmietnuť dovolanie
bez preskúmania veci o dôvod, ak bolo dovolanie podané proti rozhodnutiu, proti ktorému toto nie je prípustné. Aj táto
potreba upraviť tento dôvod vyplynula z praxe, kedy sa táto medzera riešila analógiou. Avšak nebolo jednoznačne
ujednotené, podľa akého ustanovenia sa má analógia použiť (viď napr. rozhodnutie NS SR sp. zn. 1TdoV 1/2009,
rozhodnutie NS SR sp. zn. 6Tdo 45/2008). Súdna prax je však taká, že sa neuplatňujú jednotne ustanovenia o analógii.
Ako poslednú zmenu možno spomenúť tú skutočnosť, že sa dáva možnosť dovolaciemu súdu aj na neverejnom
zasadnutí operatívne rozhodnúť o dovolaní ak zistí, že dovolanie spĺňa všetky formálne náležitosti a že je zjavne
opodstatnené a rozhodnutie, ktoré je dovolaním napadnuté, bude evidentne zrušené a vec vrátená súdu nižšieho stupňa
na opätovné prejednanie a rozhodnutie.
5

ZÁVER
Na záver treba uviesť, že pripravovaná novela Trestného poriadku a Trestného zákona je iniciatívnym návrhom
Ministerstva spravodlivosti SR Tento návrh bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2011
schváleným uznesením vlády SR č. 883 z 15. decembra 2010, značka 14631/2011/120. V súčasnosti je v štádiu po
skončení medzirezortného pripomienkového konania (toto bolo skončené 8. apríla 2011). Nie je preto možné s určitosťou
povedať, či sa podarí presadiť všetky navrhované zmeny, ktoré sa v návrhu uvádzajú. Ako som už vyššie spomínal
Dôvodová správa k návrhu zákona (14631/2011/120), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
11 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. Zn. 4Tdo 32/2007 uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 1/2010.
12 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 210/09-52.
10
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novelizáciu inštitútu dovolania si vyžadujú potreby praxe. Na tomto mieste by som mohol polemizovať nakoľko správne
a odôvodnené je napr. zaviesť možnosť podať dovolanie aj pre skutkové pochybenia. Na všetky otázky dá odpoveď až
čas, akým spôsobom sa tieto novinky „uchytia“.
Z môjho pohľadu sa však navrhované zmeny v právnej úprave inštitútu dovolania javia ako odôvodnené
a potrebné. Z praktických skúseností asistenta sudcu som sám vnímal nedostatky v súčasnej právnej úprave dovolania.
Ako veľké pozitívum vnímam najmä zosúladenie právnej úpravy s judikatúrou ústavného súdu v otázke, či je povinnosťou
súdu ustanoviť obvinenému obhajcu v dovolacom konaní. Táto otázka spôsobovala v praxi značné problémy. Aj nová
úprava, akým spôsobom má postupovať súd prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni po podaní dovolania,
ktoré nespĺňa náležitosť zastúpenia advokátom je vítanou pozitívnou zmenou, ktorá napomôže pružnejšiemu
a rýchlejšiemu vybaveniu konkrétnej veci. V neposlednom rade vítam aj rozšírenie dôvodov, pre ktoré možno dovolanie
odmietnuť na neverejnom zasadnutí bez preskúmania veci o prípad, keď je toto dovolanie neprípustné. Ako som sa už
vyššie zmieňoval, v súčasnosti sa v takýchto prípadoch využívala analógia, ktorá však nebola jednotná. Pevne verím, že
navrhované zmeny budú nápomocné pri efektívnom výkone súdnej moci.
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EXTRÉMISTICKÝ MATERIÁL – USTANOVENIE PLNÉ OMYLOV
Eduard Burda
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt : Článok rozoberá definíciu extrémistického materiálu podľa § 130 ods. 8 a 9 Trestného zákona a množstvo
chýb, ktoré toto ustanovenie obsahuje. Poukazuje na potrebu uváženej prípravy a prijímania právnych predpisov, ktoré by
nemali byť ovplyvnené politickými gestami zakrývajúcimi skutočné zdroje problémov v spoločnosti.
Abstract: The article analysis the definition of extremistic material under the section 130 8 and 9 of Criminal Code and
author points out mistakes contained in this regulation. The article also point out that premeditation preparation of acts of
Law is necessary and admitting of acts of law shall not be affected by politicians, who hid real sources of problems in
society.
ÚVOD
Novela zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Trestný zákon“ alebo
„TZ“), zákon č. 257/2009 Z. z. bol pokusom o reakciu právneho poriadku na množiace sa prípady rasového
a národnostného extrémizmu, ktorý nielenže propagoval rasovú a národnostnú nenávisť a podporu hnutí, ktorých
ideológia smeruje k šíreniu tejto nenávisti, ale čoraz častejšie sa stával aj dôvodom násilných trestných činov, mnohokrát
s fatálnymi následkami.
Aj keď Trestný zákon obsahoval aj pred touto novelou niekoľko skutkových podstát trestných činov, ktoré
postihovali národnostný a rasový extrémizmus (§ 421 a 422 TZ podpora a propagácia skupín smerujúcich k potláčaniu
základných ľudských práv a slobôd; § 423 TZ hanobenie národa, rasy a presvedčenia; § 424 TZ podnecovanie
k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti), predmetná novela TZ v oblasti ochrany pred národnostným a rasovým
extrémizmom:
a) rozšírila diapazón týchto trestných činov o ďalšie skutkové podstaty (§ 422a TZ výroba extrémistických
materiálov; § 422b TZ rozširovanie extrémistických materiálov; § 422c TZ prechovávanie extrémistických
materiálov; § 424a TZ podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase,
národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu),
b) doplnila do ustanovenia § 129 TZ nový odsek 3, v ktorom definovala tzv. extrémistickú skupinu:
„Extrémistickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania
trestného činu extrémizmu,
c) zaviedla nový pojem extrémistický materiál a to v § 130 ods. 8 a 9 TZ.
d) do kvalifikačného znaku osobitný motív podľa § 140 TZ, ktorý sa nachádza pri skutkových podstatách
mnohých trestných činov, doplnila typ osobitného motívu podľa nového písmena d): „úmysle verejne podnecovať
k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu,
národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre
vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov,“
e) zaviedla nový pojem trestné činy extrémizmu, ktoré v § 140a TZ definovala nasledovne: „Trestné činy
extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa
§ 421 a 422, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa §
422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa §
423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, podnecovania, hanobenia a
vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo
pôvodu rodu podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d) a f)."
Predmetom tohto článku je stručné oboznámenie s pojmom extrémistický materiál podľa § 130 ods. 8 a 9 TZ,
ktorý je definovaný značne zložito, ba až mätúco a upozornenie na jeho najzásadnejšie chyby, ktoré môžu viesť k jeho
nesprávnej aplikácií, k jeho zneužitiu, alebo naopak neochote tento pojem aplikovať práve pre jeho nejednoznačnosť.
Definícia extrémistického materiálu podľa § 130 ods. 8 a 9 TZ je nasledujúca:
„(8) Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovozvukové vyhotovenie
a) textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu
základných ľudských práv a slobôd,
b) programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
c) obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie
voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody,
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d) ospravedlňujúce alebo schvaľujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho
dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi
a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného
práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol páchateľ
alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe
medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, ak takýto rozsudok nebol v
predpísanom konaní zrušený, alebo
e) popierajúce alebo vážne zľahčujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského
súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov
Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe
medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti
ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu
zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika.
(9) Za extrémistický materiál sa považuje materiál podľa odseku 8, ak sa vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne
prístupným alebo prechováva v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči
skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine,
pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody a replika extrémistického
materiálu alebo jeho napodobenina, ktorá je zameniteľná s originálom.“
I. Omyl číslo 1 – nesprávne označenie odsekov.
Už od prvého okamihu zoznámenia sa s pojmom extrémistický materiál v Trestnom zákone musí byť každému
úplne jasné, že s týmto ustanovením nie je všetko v poriadku a že osoby, ktoré ho pripravovali z legislatívno-technického
hľadiska, zrejme neboli v dobrej kondícii. Extrémistický materiál bol totiž doplnený do V. hlavy Všeobecnej časti TZ
„Výklad pojmov“, do jej prvého dielu „Všeobecné pojmy“ a to konkrétne na záver už existujúceho paragrafu 130 TZ, ktorý
definuje „Vec“, konkrétne do odseku 8 a 9. Ibaže ustanovenie § 130 TZ malo v tom čase iba šesť odsekov, takže
v súčasnosti v § 130 TZ chýba odsek 7. Po odseku šesť bez akéhokoľvek dôvodu či náznaku vysvetlenia veselo nasledujú
odsek osem a deväť. Tento zjavný a pomerne trápny omyl akoby predznamenával pomýlenosť celej právnej úpravy
extrémistického materiálu.
II. Omyl číslo 2 – právna a faktická neurčiteľnosť extrémistického materiálu podľa § 130 ods. 8 písm. d)
a e) TZ a neschopnosť bežných ľudí pochopiť toto ustanovenie
V prípade extrémistického materiálu podľa § 130 ods. 8 písm. d) alebo e) TZ musí extrémistický materiál buď
ospravedlňovať, alebo schvaľovať, alebo popierať alebo vážne zľahčovať určité činy, ktoré sa stali a
následne boli predmetom odsudzujúcich rozsudkov medzinárodných trestných tribunálov.
Teda musí ísť o čin, ktorý:
a) je považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8.
augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi (č. 164/1947 Zb.) za genocídium
(v slovenskom TZ je trestný čin genocídia ustanovený v § 418 TZ) alebo zločin proti ľudskosti (v slovenskom TZ
je trestný čin neľudskosti ustanovený v § 425 TZ), ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený
právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva,
ktorého právomoc uznala Slovenská republika, ak takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní zrušený – ide
v podstate o známy „Norimberský proces“, ktorý bol prvým medzinárodným trestným procesom s vojnovými
zločincami v histórii, kde sa postihovali najmä zločiny súvisiace s holokaustom Židov (ale aj s iných národov,
národností a etnických skupín) počas II. svetovej vojny; alebo
b) je považovaný príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe
medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti
ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu
zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, ak
takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní zrušený – ide najmä o Medzinárodný trestný súd zriadený Rímskym
štatútom (Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu zo 17. júla 1998 - oznámenie č. 333/2002 Z. z.
Ministerstva zahraničných vecí o prijatí Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu). Ďalej môže ísť aj o
činy, za ktoré boli odsúdené osoby aj inými medzinárodnými trestnými súdmi a tribunálmi, za splnenia
podmienky, že právomoc takéhoto súdu uznala Slovenská republika (medzinárodnou zmluvou alebo rezolúciou
v rámci OSN, či inou zmluvou medzi OSN s príslušnými vládami členských štátov OSN), pričom musí isť o činy,
ktoré definične spĺňajú znaky genocídia podľa § 418 TZ (zároveň čl. 6 Rímskeho štatútu) alebo neľudskosti podľa
§ 425 TZ (zároveň zločin proti ľudskosti podľa čl. 7 Rímskeho štatútu). Ide o činy, o ktorých rozhodujú
medzinárodné súdne orgány zriadené rezolúciami bezpečnostnej rady OSN:
I. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia) podľa Štatútu medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, prijatého rezolúciou
Bezpečnostnej rady č. 827 (1993) z 25. mája 1993, ku ktorej Slovenská republika pristúpila dohodou
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uverejnenou v zbierke zákonov pod číslom 418/2008 Z. z. medzi Slovenskou republikou a Organizáciou
Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú
Juhosláviu,
II. Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (International Criminal Tribunal for Rwanda)1 zriadený
rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 955 (1994) z 8. novembra 1994,
III. Osobitný tribunál pre Libanon (Special Tribunal for Lebanon)2 zriadený rezolúciou Bezpečnostnej rady
OSN č. 1757 (2004) z 30. mája 2007.
Ide aj o medzinárodné súdne orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv OSN a iných medzinárodných
zmlúv s príslušnými vládami členských štátov OSN:
I. Osobitný súd pre Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone)3 zriadený dohodou medzi OSN
a vládou Sierra Leone o zriadení Osobitného súdu pre Sierra Leone zo 16. januára 2002,
II. Tzv. tribunál pre Červených Kmérov zriadený Dohodou medzi OSN a kráľovskou vládou Kambodže o
stíhaní zločinov spáchaných v období demokratickej Kampučie podľa kambodžského práva (Agreement
between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concerning the Prosecution under
Cambodian Law of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuche)4 zo dňa 6. júna 2003,
III. Ad hoc súd pre Východný Timor (Ad hoc Court for East Timor)5 zriadený najmä reguláciou č. 2000/11
o organizácii súdov vo Východnom Timore.
Ďalšie dohovory, ktoré sú relevantné z hľadiska § 130 ods. 8 písm. d) a e) TZ sú medzinárodný dohovor č.
116/1976 Zb. o potlačení a trestaní zločinu apartheidu (zločin apartheidu podľa tohto dohovoru spĺňa definičné kritériá
genocídia a neľudskosti) a dohovor č. 32/1955 Zb. o zabránení a trestaní zločinu genocídia.
Avšak Iracký osobitný tribunál (Iraqi Special Tribunal)6 ustanovený Štatútom Irackého osobitného tribunálu zo dňa
10. decembra 2003, i keď za účasti medzinárodných sudcov, nespĺňa kritériá kladené § 130 ods. 8 písm. d) a e) TZ (nejde
o medzinárodný súd), a preto spochybňovanie výsledkov jeho procesov nemožno považovať za extrémistický materiál.
Uvedená právna úprava je značne neurčitá a to z nasledujúcich dôvodov:
a) pod ustanovenie § 130 ods. 8 písm. d) a e) TZ spadajú aj mnohé medzinárodné dohody a rôzne štatúty,
ktoré síce Slovenská republika uznáva, ale nie sú publikované v Zbierke zákonov SR, ba dokonca neexistuje ich
preklad do slovenského jazyka (nemá ho k dispozícii ani Ministerstvo zahraničných vecí SR);
b) aj v prípade medzinárodných zmlúv, pri ktorých existuje preklad do slovenského jazyka, či sú dokonca
publikované v zbierke zákonov SR, nie je odstránený problém, že znalosť ich samotných nestačí na to, aby
osoba vedela, ktoré zločiny genocídia a neľudskosti nemôže potierať, pretože na to je potrebná znalosť
konkrétnych odsudzujúcich rozhodnutí, ktoré však v slovenskom preklade s vysokou dávkou pravdepodobnosti
nenájdeme, a keby aj, určite nebudú oficiálne publikované.
Obidve vyššie uvedené výhrady spôsobujú jednak faktickú a jednak právnu neaplikovateľnosť
ustanovenia § 130 ods. 8 písm. d) a e) TZ.
Faktická neaplikovateľnosť spočíva v tom, že s výnimkou klasického popierania holokaustu počas II. svetovej
vojny sa popieranie iných genocídii a zločiny neľudskosti v trestnoprávnej rovine pravdepodobne nebude vyskytovať. Na
to by sa totiž museli nájsť ľudia, ktorých by vôbec napadlo tieto genocídia a zločiny neľudskosti potierať. A ak by sa aj
našli (napr. občania z bývalej Juhoslávie) a naozaj by vyrábali, rozširovali alebo prechovávali extrémistický materiál
s takýmto obsahom, orgány činné v trestnom konaní by si museli uvedomiť, že ide o extrémistický materiál s potieraním
genocídia, resp. zločinov neľudskosti, ktoré boli súdené medzinárodnými súdmi a museli by poznať obsah konkrétnych
rozsudkov (nepreložených do slovenského jazyka) čo pri všetkej úcte k našim orgánom činným v trestnom konaní
považujem za Mission Impossible. Navyše orgány činné v trestnom konaní majú ďaleko závažnejšie úlohy, než
prenasledovať ľudí za to, že napr. na múr napíšu, že masaker v Srebrenici je blud.
Právna neaplikovatenosť spočíva v nejednoznačnosti a neurčitosti právnej úpravy. V tomto prípade je totiž
porušená základná trestnoprávna zásada, nullum crimen sine lege (žiadny trestný čin bez zákona) a to konkrétne nullum
crimen sine lege certa, ktorá „predstavuje požiadavku určitosti právnej normy. Určuje, že konanie trestným právom
zakázané musí byť vyjadrené presne, jasne a zrozumiteľne a dostatočne podrobne, aby konajúci nemal pochybnosti
o tom, kedy a za akých podmienok sa jeho konanie stáva trestným.“7 „... trestné právo je právo zákonné a len písaný
zákon môže stanoviť trestnosť činu a zodpovedajúci trest za jeho spáchanie.“8 Použitie analógie v neprospech páchateľa
je vylúčené. „Zmyslom zásady zákazu analógie k ťarche páchateľa (analogia in malam partem) je znemožniť práve cestou
K tomu bližšie pozri: http://www.ictr.org/default.htm
K tomu bližšie pozri: http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm
3 K tomu bližšie pozri: http://www.sc-sl.org
4 K tomu bližšie pozri:
http://www.cambodia.gov.kh/krt/pdfs/Agreement%20between%20UN%20and%20RGC.pdf
5 K tomu bližšie pozri: http://www.jsmp.minihub.org
6 K tomu bližšie pozri: http://www.cpa-iraq.org/human_rights/Statute.htm;
http://www.hrcr.org/hottopics/statute/
7 Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 27.
8 Fryšták, M. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2009, s. 24.
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analogickej aplikácie noriem trestného práva, resp. jeho princípov či všeobecných princípov práva, zhoršovanie
postavenia páchateľa trestného činu alebo činu inak trestného.“9 Významné je ustanovenie čl. 49 Ústavy Slovenskej
republiky (č. 460/1992 Zb.), podľa ktorého: „Len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, pripadne
iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie.“ Toto ustanovenie v spolupôsobení s čl. 2 ods. 3
Ústavy SR „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon
neukladá.“ a v spolupôsobení so základnou právnou zásadou neznalosť zákona neospravedlňuje má podľa môjho
najhlbšieho presvedčenia za následok právne znemožnenie aplikácie § 130 ods. 8 písm. d) a e) TZ. Tieto ustanovenia
si totiž okrem znalosti zákona, respektíve iného všeobecne záväzného právneho predpisu či všeobecne záväzného
prameňa práva vyžadujú znalosť konkrétneho odsudzujúceho rozsudku medzinárodného trestného súdu. A na také niečo
nie je bežný človek povinný, zvlášť keď takýto rozsudok nie je dostupný v jeho materinskom jazyku (čo spravidla
v slovenskom jazyku nie je). Aj keby konkrétny človek vedel vynikajúco po anglicky alebo vynikajúco ovládal iný jazyk,
v ktorom je rozsudok publikovaný, nie je povinný rozumieť takémuto textu. Vyplýva to aj z jeho ústavného práva podľa čl.
47 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie pred súdmi či inými
štátnymi orgánmi či orgánmi verejnej správy od začiatku konania, má právo na tlmočníka. Týmto ustanovením sú
garantované aj práva obvineného v trestnom konaní, tým viac by mali byť tieto práva garantované pre naplnenie
predpokladu hmotnoprávnej zodpovednosti za konkrétnu skutkovú podstatu trestného činu (teda ak osoba spochybňuje
výsledok nejakého rozsudku, ktorý si ani nemôže prečítať v jazyku, ktorému rozumie, potom nemôže zohľadniť všetky
aspekty pri tvorbe vlastného názoru naň a potom ho za prezentáciu tohto jeho názoru ani nemožno postihovať). Bez
ohľadu na jazykový problém, je rozširovanie trestnej zodpovednosti v rámci definície extrémistického materiálu
cez odsudzujúci rozsudok medzinárodného súdu, teda cez individuálny právny akt bez všeobecnej záväznosti,
v demokratickej spoločnosti absolútnym nezmyslom, v rozpore s vyššie uvedenými základnými ľudskými
právami a slobodami.
„Znalosť abstraktných skutkových podstát postačí na to, aby osoba vedela posúdiť, ktorý trestný čin by spadal
pod zákaz popierania, ak by sa stal. To, či sa nejaký čin stal, je však dodatočnou informáciou, ktorá sa nenachádza nikde
v právnom poriadku Slovenskej republiky. Tento problém by sa dal riešiť napr. tak, že by v zbierke zákonov boli
publikované aj jednotlivé rozhodnutia medzinárodných súdov a ich výklad skutkového stavu by sa stal záväzným.“10
Navyše čl. 26 Ústavy SR zaručuje slobodu prejavu a čl. 24 Ústavy SR slobodu myslenia. Samozrejme v zmysle
týchto ustanovení je možné uvedené slobody obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia nevyhnutné v demokratickej
spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Vytvorenie si názoru na určitý
trestný proces (čo i medzinárodný) a na udalosti, ktoré sú predmetom tohto procesu a následné prezentovanie
tohto názoru považujem za základné ľudské právo a za hýbateľ ľudského uvažovania, akokoľvek hlúpy či
neodborný by takýto názor v konkrétnom prípade bol (napr. chlap by vyhlasoval, že Ausschwitz bol rekondičný
tábor). Naviac históriu píšu víťazi, preto je nevyhnutné významné udalosti skúmať a neustále ich podrobovať
kritike (vrátane odbornej akademickej historickej kritiky). Z uvedených dôvodov absolútne nesúhlasím
s ustanovením § 130 ods. 8 písm. d) a e) TZ.
Pre úplnosť však treba dodať, že aj toto prakticky neaplikovateľné ustanovenie je ešte celkom rozumne
korigované ustanovením § 130 ods. 9 TZ. Ustanovenie § 130 ods. 9 TZ obsahuje spresňujúce pozitívne vymedzenie
vzhľadom na účel materiálu, čo znamená, že o extrémistický materiál nejde, ak síce tento materiál spĺňa definičné
kritériá odseku 8, ale zároveň nespĺňa definičné kritériá odseku 9, ktorým je účel materiálu, ktorým je jeho výroba,
rozširovanie, uvádzanie do obehu, robenie verejne prístupným alebo prechovávanie v úmysle podnecovať nenávisť,
násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.
Z toho je argumentom opaku úplne jednoznačné, že akékoľvek iné čo aj úmyselné nakladanie s takýmito materiálmi, ktoré
nie je motivované vyššie uvedenými dôvodmi, nie je extrémistickým materiálom. Toto je veľmi dôležité a správne
ustanovenie, pretože vylučuje zbytočný, a preto aj v demokratickej spoločnosti neprípustný postih osôb, ktoré vôbec
nemajú extrémistické zmýšľanie, alebo ho aspoň nemienia šíriť, avšak z najrôznejších dôvodov disponujú materiálmi,
ktoré inak spĺňajú nesmierne široké podmienky § 130 ods. 8 TZ (napr. zberateľ má čisto zo zberateľských dôvodov
odznaky SS, alebo vlajka tretej ríše ako filmová rekvizita, alebo osoba má doma vojnové filmy, v ktorých je zobrazená
doba vrátane prejavov hitlerovského nacizmu).11
III. Omyl číslo 3 – nezmyselnosť dodatku „ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody“ v ustanovení §
130 ods. 8 písm. c) TZ a § 130 ods. 9 TZ.
Ustanovenie § 130 ods. 9 (a v podobnom duchu i ustanovenie § 130 ods. 8 písm. c) TZ uvádza: ...v úmysle
podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich
Žatecká, E.: Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 19.
Jurášek, D.: Súčasná právna úprava popieracích trestných činov v Slovenskej republike a niektoré výhrady voči nej. In.: Právny obzor.
Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, r. 94, č. 2, 2011, s. 176.
11 K tomu bližšie pozri: Burda, E – Čentéš, J. – Kolesár, J. – Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel. I.
vydanie. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 986 – 988.
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príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské
vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody...“
Slovné spojenie „ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody“ nemá absolútne žiadny zmysel a len vnáša do
tohto aj tak dosť chaotického inštitútu ďalšie nejasnosti. V prvom rade, ktoré predchádzajúce dôvody sa tým myslia? A na
ktoré konkrétne slová je naviazané toto návetie? Nenašiel som zatiaľ človeka, ktorý by mi vedel na to odpovedať. A aj keď
mávam vo zvyku odôvodňovať názory, tu názor len vyslovím bez hlbšieho odôvodnenia: Je to prosto nezmysel na ktorý
sa nedá prihliadať nijakým spôsobom, pretože je taký zmätočný, že sa nedá nijako vyložiť.
IV. Omyl číslo 4 – zbytočnosť ustanovenia, že extrémistickým materiálom je aj jeho replika
Ustanovenie § 130 ods. 9 uvádza, že extrémistickým materiálom je aj replika extrémistického materiálu alebo
jeho napodobenina, ktorá je zameniteľná s originálom. Opäť ide o zbytočné a priam nezmyselné ustanovenie, pretože
akákoľvek napodobenina alebo replika extrémistického materiálu sama osobe napĺňa znaky extrémistického materiálu.
V. Omyl číslo 5 – nepremlčateľnosť niektorých trestných činov extrémizmu
Podľa § 88 TZ uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v XII. hlave Osobitnej
časti TZ a podľa § 91 TZ výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v XII hlave Osobitnej časti TZ sa nepremlčuje.
Uvedené ustanovenia sú pochopiteľné, pretože XII. hlava Osobitnej časti TZ ustanovuje trestné činy proti ľudskosti,
terorizmus a trestné činy vojnové, teda závažné trestné činy namierené proti ľudstvu a drvivo postihujúce jednotlivých jej
príslušníkov.
Výnimku z nepremlčateľnosti podľa XII. hlavy Osobitnej časti TZ tvoria podľa § 88 a 91 TZ trestné činy podľa §
421 a 422 TZ podpora a propagácia skupín smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd; podľa § 423 TZ
hanobenie národa, rasy a presvedčenia; podľa § 424 TZ podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Ide tu
teda o pôvodné trestné činy extrémizmu, ktoré sa nachádzajú v Trestnom zákone od jeho prijatia. Sú to trestné činy, ktoré
svojou závažnosťou ani zďaleka nedosahujú „krutú kvalitu“ ostatných trestných činov podľa XII. hlavy Osobitnej časti TZ
(napr. verejné vyhlásenie, že neonacistické hnutie je super sa nedá porovnať s vyvraždením dediny). Preto je správne, že
nie sú nepremlčateľné (napr. obyčajná vražda je určite závažnejšia, než heilovanie na verejnosti).
Novela TZ, zákon č. 257/2009 Z. z. doplnil do XII. hlavy Osobitnej časti TZ ďalšie trestné činy extrémizmu, ktoré sú svojim
charakterom veľmi podobné pôvodným trestným činom, neskôr zaradeným pod extrémistické, ba dá sa povedať, že do
istej miery môžu byť považované dokonca za menej závažné. Ide o:
a) § 422a TZ výroba extrémistických materiálov;
b) § 422b TZ rozširovanie extrémistických materiálov;
c) § 422c TZ prechovávanie extrémistických materiálov;
d) § 424a TZ podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu,
národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu.
Predmetná novela však zabudla do výpočtu premlčateľných trestných činov podľa XII. hlavy Osobitnej
časti TZ v ustanoveniach § 88 a 91 TZ zaradiť tieto nové trestné činy extrémizmu, čím ich ustanovila za
nepremlčateľné. Takže ak by som spáchal úkladnú vraždu na objednávku, takýto čin sa premlčí, ale ak by som si
nakreslil hákový kríž v presvedčení, že Hitler je super, takýto čin je nepremlčateľný. Čo k tomu dodať? Takýto
amaterizmus zákonodarcu sa ťažko komentuje. Snáď len: rýchlo novelu, ktorá daný stav napraví.
ZÁVER
Ustanovenie § 130 ods. 8 a 9 TZ o extrémistickom materiály a vôbec celá novela Trestného zákona, zákon č.
257/2009 Z. z. v oblasti extrémizmu možno považovať za hysterickú a veľmi slabo pripravenú reakciu na niekoľko
extrémistických prejavov, ktoré bolo možné postihovať aj podľa dovtedy platného a účinného právneho stavu. Problém bol
v tolerancii spoločnosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov k takýmto prejavom. Vládna moc a politické spektrum
chceli ľuďom ukázať, že s daným problémom bojujú. A preto kozmeticky upravili Trestný zákon. Politické gesto. Prázdne
gesto. Skutočný boj s extrémizmom sa odohráva v uliciach, potrebné sú odhodlané a vycvičené orgány činné v trestnom
konaní s dostatočným materiálnym zabezpečením a procesnými možnosťami.
Ustanovenie § 130 ods. 8 a 9 TZ o extrémistickom materiály a vôbec celá novela Trestného zákona, zákon č.
257/2009 Z. z. v oblasti extrémizmu tak akurát môže slúžiť pri výuke legislatívy, ako sa legislatívny text robiť nemá.
Sprehľadnenie a zjednodušenie právnej úpravy v tejto oblasti sa „samo pýta na svet“.
Kontakt:
JUDr. Eduard Burda, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Šafárikovo nám. 6
811 08 Bratislava
Slovenská republika
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ZÁVERY Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2011
– SEKCIA TRESTNÉ PRÁVO; OBLASŤ – TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ
PRÁVNICKÝCH OSÔB
1)

Účastníci konferencie konštatujú, že problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb patrí medzi základné
vedecké i praktické otázky súčasného trestného práva minimálne v európskom priestore, ktorej treba venovať
značnú pozornosť.

2)

Účastníci konferencie vyjadrujú svoj nesúhlas so súčasným právnym stavom trestnej zodpovednosti právnických
osôb v Slovenskej republike i v Českej republike. V Českej republike právna úprava trestnej zodpovednosti
právnických osôb momentálne absentuje, v Slovenskej republike je zatiaľ zavedená iba tzv. nepravá trestná
zodpovednosť právnických osôb – pri ktorej sa trestná zodpovednosť voči právnickej osobe síce nevyvodzuje,
možno jej však v trestnom konaní uložiť ochranné opatrenie, pričom ochranné opatrenie zhabanie majetku má za
následok konkurz a zrušenie právnickej osoby; pritom právnická osoba má v trestnom konaní iba postavenie
zúčastnenej osoby, z čoho rezultuje menší rozsah procesných práv ako keby mala postavenie obvineného.
Takáto právna úprava je na jednej strane ľahšie zneužiteľná, na druhej strane svojou neurčitosťou nabáda k jej
neaplikácií.

3)

Účastníci konferencie podporujú zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej
republike i v Českej republike, pričom je dôležité, aby právna úprava bola pripravená komplexne a kvalitne, čo pri
tak interdisciplinárnom probléme, ako je trestná zodpovednosť právnických osôb je nad rámec schopností
trestných právnikov. Preto pri príprave právnej úpravy pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb by mali
spolupôsobiť odborníci z mnohých právnych aj ďalších disciplín, najmä z oblastí: správneho práva, finančného
práva, obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, ekonómie, účtovníctva, environmentalistiky,
sociológie a pod..
spracoval z výsledkov diskusie: JUDr. Eduard Burda, PhD.
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PRISTÚPENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY K PRÁVNEMU ACQUIS NATO
Daniel Bednár
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Slovenská republika v roku 2004 vstúpila do Organizácie severoatlantickej zmluvy. Vstup do NATO bol
dlhodobým cieľom zahraničnej politiky SR. Na základe Akčného plánu členstva sa SR zaviazala pristúpiť k právnemu
acquis NATO do šiestich mesiacov od vstupu. Právne acquis NATO tvorí okrem Washingtonskej zmluvy ďalších 8 zmlúv
medzinárodného práva verejného. SR prijatím týchto zmlúv v súlade so svojou vnútroštátnou legislatívou splnila
podmienku pristúpenia k právnemu acquis NATO.
Kľúčové slová: zahraničná politika SR, Akčný plán členstva, ústavný rámec, právne acquis NATO, medzinárodné
zmluvy, Washingtonská zmluva, článok 5, kolektívna obrana.
Abstract: Slovak Republic joined the North Atlantic Treaty Organization in 2004.NATO membership was a long-term goal
of the Slovak foreign policy. According to the Membership Action Plan, Slovakia undertook to take legal acquis of NATO
within six months from entry. Legal acquis of NATO consists of other 8 treaties of international public law. SR adopted
these treaties in accordance with the national legislation and fulfilled the legal conditions for accession to legal acquis of
NATO.
Key words: foreign policy of the Slovak republic, Action membership plan, constitutional framework, legal acquis of
NATO, international treaties, Washington treaty, article 5, collective defense.
1

ÚVOD
Významný medzník v histórii Slovenskej republiky predstavuje rok 2004, keď sa Slovenská republika stala
členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO") a Európskej únie, t. j. keď začala pôsobiť v štruktúrach
predstavujúcich úzku spoluprácu členov medzinárodného spoločenstva vo významných oblastiach spoločenského života,
akými sú politika, ekonomika, kultúra, životné prostredie a v neposlednom rade bezpečnosť a obrana súvisiace s
ochranou základných hodnôt demokratickej spoločnosti. Dňa 29. marca 2011 si Slovenská republika pripomenula siedme
výročie svojho členstva.
Slovenská republika sa o členstvo v NATO usilovala už od svojho vzniku, o čom svedčí aj skutočnosť, že viacero
jej vlád si vstup do NATO určilo za strategickú prioritu zahraničnej politiky a získanie členstva v tejto organizácii za
uskutočnenie zásadného bezpečnostného záujmu štátu. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, ktorú schválila
Národná rada Slovenskej republiky 27. marca 2001, nadväzujúc na tieto snahy, definovala dosiahnutie plnohodnotného
členstva v NATO ako životný záujem Slovenskej republiky.
V súvislosti s iniciatívou a snahou Slovenskej republiky nadobudnúť inštitucionalizovanú formu bezpečnostných
záruk jej organizácia NATO v apríli 1999 ponúkla Akčný plán členstva/Membership Action Plan (ďalej len „Akčný plán"),
ktorý zohľadnil skúsenosti z prístupového procesu nových členských štátov NATO - Českej republiky, Poľskej republiky a
Maďarskej republiky, ako aj z individuálneho dialógu s partnerskými štátmi v rámci programu Partnerstvo za mier. Účasť
na Akčnom pláne sa uskutočňovala na základe princípu samodiferenciácie, t. j. na základe slobodného rozhodnutia štátu
akceptovať navrhnutý a jeho potrebám upravený spôsob prípravy na členstvo v NATO, pričom z navrhnutého súboru
aktivít si mal uchádzač možnosť vybrať tie, ktoré so zreteľom na prínos v oblasti prípravy na členstvo v NATO považoval
za najúčinnejšie.
Akčný plán tvorilo päť kapitol - politické otázky, obranno-vojenské otázky, otázky zdrojov, bezpečnostné otázky a
právne otázky. V jeho zmysle si každá ašpirantská krajina navrhla ročný národný program prípravy na možné budúce
členstvo v NATO (pre Slovenskú republiku sa týmto programom stal Ročný národný program prípravy Slovenskej
republiky na členstvo v NATO), v ktorom vymedzovala úlohy a ciele svojej prípravy a ktorý súčasne obsahoval konkrétne
informácie o prijímaných opatreniach, zodpovedných orgánoch a podľa potreby aj rozvrh činností zameraných na určité
aspekty tejto prípravy.
Základom prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO v právnej oblasti bola analýza existujúcich
medzinárodných záväzkov a vnútroštátnych právnych noriem z hľadiska záväzkov vyplývajúcich zo Severoatlantickej
zmluvy a vypracovanie odporúčaní pre prijatie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na riešenie stavu v
legislatívnej oblasti, v ktorých Slovenská republika nedosahovala štandardy bežné v členských krajinách NATO.
Východiskom prístupového procesu Slovenskej republiky do NATO vo vzťahu k právnemu acquis NATO bolo
vykonanie právnych opatrení na účasť v kolektívnej obrane v takom rozsahu, ako požadoval partnerský cieľ G 0050, t. j. v
rozsahu potrebnom pre efektívne fungovanie mechanizmu kolektívnej obrany. Výsledkom prijatých opatrení bola osobitná
úprava inštitútu kolektívnej obrany, priority medzinárodných zmlúv pred vnútroštátnymi právnymi predpismi a otázok
spojených s vysielaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenské republiky a prijímaním zahraničných
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ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na úrovni základného právneho dokumentu štátu, ktorým je Ústava
Slovenskej republiky.
V prípade medzinárodných zmlúv bezpečnostnej a vojenskej povahy, ktorým sa venuje tento príspevok je
kľúčovým článok 7 Ústavy a jeho odseky 3 a 4. Ústavný zákon č. 90/2001 Z. z. priniesol nové znenie čl. 7 Ústavy
Slovenskej republiky a upravil v odsekoch 2 až 5 postavenie medzinárodných zmlúv v ústavnom systéme Slovenskej
republiky. Podľa čl. 7 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sa môže Slovenská republika s cieľom zachovať mier,
bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie
vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvedené ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky
vytvorilo ústavný základ pre vstup Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie aj keď podľa nášho názoru je toto
ustanovenie vo vzťahu k NATO nepresné, keďže hovorí o organizácii kolektívnej bezpečnosti, ktorou je OSN a nie NATO.
NATO je regionálnou organizáciou kolektívnej obrany.
V nadväznosti na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Akčného plánu bola Slovenská republika oficiálne 21.
novembra 2002 na zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád členských štátov NATO v Prahe spolu s Bulharskou
republikou, Estónskou republikou, Litovskou republikou, Lotyšskou republikou, Rumunskom a Slovinskou republikou
pozvaná na začatie prístupových rozhovorov s NATO. Cieľom týchto rozhovorov bolo formálne potvrdiť pripravenosť, vôľu
a schopnosť Slovenskej republiky prevziať na seba záväzky a povinnosti vyplývajúce z členstva v NATO.
Úspešný a rýchly priebeh prístupových rozhovorov preukázal pripravenosť Slovenskej republiky vstúpiť do NATO.
Na záver prístupových rozhovorov minister zahraničných vecí Slovenskej republiky listom adresovaným generálnemu
tajomníkovi NATO potvrdil pripravenosť krajiny prijať pozvanie na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve (tzv. Letter of
Intent). Zároveň bol členským krajinám NATO odovzdaný časový plán plnenia reforiem, ktorý predstavuje zoznam cieľov a
konkrétnych záväzkov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala realizovať po svojom vstupe do NATO.
Po skončení prístupových rozhovorov bol 26. marca 2003 v sídle NATO v Bruseli podpísaný všetkými členskými
krajinami NATO Protokol o pristúpení Slovenskej republiky k Severoatlantickej zmluve (ďalej len „prístupový protokol").
Týmto aktom sa začal proces právneho prístupu Slovenskej republiky k Severoatlantickej zmluve. Prístupový protokol
nadobudol platnosť, keď každá zmluvná strana Severoatlantickej zmluvy oznámila vláde Spojených štátov amerických, že
ho ratifikovala. Následne generálny tajomník NATO z poverenia všetkých týchto zmluvných strán oznámil vláde
Slovenskej republiky pozvanie na prístup k citovanej zmluve. V súlade s článkom 10 tejto zmluvy sa Slovenská republika
stala zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy odo dňa uloženia jej listiny o pristúpení u depozitára zmluvy, vlády
Spojených štátov amerických, t. j. 29. marca 2004.
Časový plán plnenia reforiem v nadväznosti na V. kapitolu Akčného plánu - Právne otázky - obsahoval záväzok
Slovenskej republiky do 6 mesiacov od vstupu do NATO pristúpiť k Severoatlantickej zmluve, ako aj k ďalšiemu
aliančnému právnemu acquis, ktoré zahŕňa tieto zmluvy:
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich
ozbrojených síl,
2. Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy,
3. Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu,
4. Dohoda o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy,
5. Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií,
6. Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o
udelenie patentu,
7. Dohoda NATO o poskytovaní technických informácií pre obranné účely,
8. Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových
Informácií.
Citované zmluvy predstavujú základný právny rámec spolupráce členských štátov NATO a obsahujú záväzky
uznávané medzinárodným spoločenstvom, ktorých plnenie je vynútiteľné aj z hľadiska medzinárodného práva verejného.
1.

2

SEVEROATLANTICKÁ ZMLUVA (WASHINGTON 4. 4.1949)
Severoatlantická zmluva, známa tiež ako Washingtonská zmluva (ďalej len „zmluva"), vychádza z kapitoly VII
článok 51 Charty Organizácie Spojených národov, ktorý zakotvuje právo štátu na individuálnu alebo kolektívnu
sebaobranu. Preambula zmluvy potvrdzuje, že NATO nie je výlučne vojenskou alianciou štátov. Zmluvné strany vytvárajú
spoločenstvo krajín, ktoré sa neobmedzuje iba na spoluprácu vo vojenskej oblasti. Základným záväzkom členských štátov
NATO je usilovanie sa o stabilitu a prosperitu v severoatlantickom priestore a o zachovanie mieru a bezpečnosti. Ide vo
svojej podstate o veľmi jednoduchý dokument, ktorý sa riadi duchom Charty OSN. Pozostáva z preambuly a 14 článkov.
V tejto zmluve sa členské krajiny zaväzujú individuálne a kolektívne udržiavať a rozvíjať svoj obranný potenciál, a
tak vytvárať základ pre plánovanie kolektívnej obrany. Dôležitým článkom tohto záväzku je článok 4, ktorý ustanovuje
povinnosť pre zmluvné strany spočívajúcu v spoločných konzultáciách vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude
ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť niektorej zmluvnej strany.
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Podstata aliancie je vyjadrená v článku 5. Ten predstavuje pevný záväzok spolupracovať a poskytuje zmysel
existencie integrovanej vojenskej štruktúry NATO do budúcnosti.1 Zmluvné strany sa v tomto článku dohodli, že ozbrojený
útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým, a
preto odsúhlasili, že ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu
uznanú článkom 51 Charty Spojených národov, pomôže zmluvnej strane alebo zmluvným stranám takto napadnutým tým,
že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú, vrátane
použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť v severoatlantickej oblasti.
Záväzok kolektívnej obrany v zmysle článku 51 Charty OSN obsiahnutý v článku 5 dáva do pozornosti otázku
použitia v praxi. Na jednej strane tento článok uvádza, že útok na jedného sa bude vnímať ako útok na všetkých, že tu
vzniká povinnosť zmluvných štátov reagovať a že jednou z možných reakcií je použitie ozbrojenej sily. Avšak na druhej
strane ten istý článok hovorí, že: „pomôže zmluvnej strane ... tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými
stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú...“
Nemenej dôležitým je článok 6 tejto zmluvy, ktorý definuje oblasti, na ktoré sa môže použiť článok 5. Týmito
oblasťami sú:
• územie ktorejkoľvek zmluvnej strany v Európe alebo Severnej Amerike, alžírske departementy Francúzska, územie
Turecka alebo ostrovy pod jurisdikciou ktorejkoľvek zmluvnej strany v severoatlantickej oblasti severne od obratníka Raka,
• ozbrojené sily, lode alebo lietadlá ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ktoré sa nachádzajú na týchto územiach alebo nad
týmito územiami, alebo ktorákoľvek oblasť v Európe, kde boli rozmiestnené vojská ktorejkoľvek zmluvnej strany po
dátume, keď Severoatlantická zmluva nadobudla platnosť, alebo v Stredozemnom mori, alebo v severoatlantickej oblasti
severne od obratníka Raka.
NATO na svojom summite, ktorý sa konal v novembri 2010 v Lisabone prijalo zásadný strategický dokument Strategickú koncepciu Aliancie. Tá na ďalších desať rokov určí, čo je a čo nie je pre NATO dôležité. Dokument potvrdzuje
kolektívnu obranu ako základný kameň Aliancie a zároveň rozvíja aj výklad jednotlivých ustanovení Washingtonskej
zmluvy, kde napr. pod útok proti členovi aliancie podľa čl. 5 zaraďuje aj hrozby kybernetického terorizmu, teda cielené
útoky na citlivé počítačové siete štátnych ale aj súkromných inštitúcií, dôležitých pre bezproblémové fungovanie
jednotlivých krajín.
S prístupom Slovenskej republiky k zmluve vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 238 z 27.
marca 2003. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 237 z 10. apríla 2003.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k zmluve 22. apríla 2003. Listina o prístupe k zmluve bola
uložená u depozitára zmluvy, vlády Spojených štátov amerických, 29. marca 2004. Zmluva nadobudla platnosť pre
Slovenskú republiku 29. marca 2004 a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je uverejnená pod č. 301/2004.
S plnením záväzkov slovenskej republiky z tejto zmluvy počíta aj ústavný zákon 227/2002 Z. z o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý v čl. 1 ods.1 ustanovuje, že Slovenská
republika je povinná plniť záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti a z
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Výkon týchto povinností je upravený aj zákonom
321/2002 o ozbrojených silách, ktorý v §11 definuje medzinárodnú spoluprácu ozbrojených síl Slovenskej republiky s
ozbrojenými silami iných štátov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe
členstva Slovenskej republiky v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti (obrany). V nasledujúcom §12 upravuje
vysielanie ozbrojených síl mimo územia slovenskej republiky na základe týchto medzinárodnoprávnych záväzkov.
3
ZMLUVA MEDZI ŠTÁTMI, KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY,
VZŤAHUJÚCA SA NA STATUS ICH OZBROJENÝCH SÍL (Londýn 19. 6.1951)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich
ozbrojených síl (ďalej len „zmluva NATO SOFA"), ku ktorej Slovenská republika pristúpila ako členský štát NATO, je
mnohostranná medzinárodná zmluva, ktorá upravuje právne postavenie ozbrojených síl jedného členského štátu NATO
nachádzajúcich sa na území druhého členského štátu NATO s jeho súhlasom.
Zmluva NATO SOFA obsahuje ustanovenia týkajúce sa právneho postavenia ozbrojených síl, a to administratívne
ustanovenia (prekračovanie štátnych hraníc, uznávanie vodičských preukazov, registráciu služobných vozidiel, nosenie
vojenskej rovnošaty, držanie a nosenie zbrane), trestno-právne a disciplinárne ustanovenia (pravidlá pre výkon trestnej
právomoci, výlučná a súbežná právomoc, práva obžalovaného, výkon trestu, právo policajnej ochrany), ustanovenia o
vysporiadaní nárokov na náhradu škody (zrieknutie sa nároku na náhradu škody, vysporiadanie nárokov na náhradu
škody spôsobenej pri plnení služobných povinností), finančno-právne, pracovnoprávne a iné ustanovenia (logistické
zabezpečenie, dane a poplatky, oslobodenie od cla, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, podmienky zamestnania a
práce), a procedurálne ustanovenia (platnosť zmluvy v prípade nepriateľských akcií, riešenie sporov medzi zmluvnými
stranami, nadobudnutie platnosti zmluvy, revízia zmluvy a vypovedanie zmluvy).
S pristúpením Slovenskej republiky k zmluve NATO SOFA vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením
č. 459 z 19. mája 2004. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou NATO SOFA uznesením č. 1040
1

SLOAN, S.: Negotiating Article 5. http://www.nato.int/docu/review/2006/issue2/english/art4.html, navštívené dňa 26.1.2011.

514

z 23. júna 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá
má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej
republiky k zmluve NATO SOFA 16. augusta 2004.
Listina o prístupe bola uložená u depozitára zmluvy, vlády Spojených štátov amerických, 13. septembra 2004.
Zmluva NATO SOFA nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 13. októbra 2004 a v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky je uverejnená pod č. 566/2004.
4
PROTOKOL O STATUSE MEDZINÁRODNÝCH VOJENSKÝCH VELITEĽSTIEV ZRIADENÝCH PODľA
SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY (Paríž 28. 8.1952)
Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (ďalej len
„Parížsky protokol"), ku ktorému Slovenská republika pristúpila ako členský štát NATO, je mnohostranná medzinárodná
zmluva, ktorá upravuje právne postavenie medzinárodných vojenských veliteľstiev NATO a ich personálu. Práva a
povinnosti obsiahnuté v zmluve NATO SOFA sa prostredníctvom Parížskeho protokolu vzťahujú tak na vojenský a civilný
personál medzinárodných vojenských veliteľstiev vrátane závislých osôb, ako aj v niektorých prípadoch na samotné
veliteľstvá.
S pristúpením Slovenskej republiky k Parížskemu protokolu vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky
uznesením č. 460 z 19. mája 2004. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Parížskym protokolom
uznesením č. 1041 z 23. júna 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy
Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal
listinu o prístupe Slovenskej republiky k Parížskemu protokolu 16. augusta 2004.
Listina o prístupe k Parížskemu protokolu bola uložená u depozitára protokolu, vlády Spojených štátov
amerických, 13. septembra 2004. Parížsky protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 13. októbra 2004. V
Zbierke zákonov Slovenskej republiky je uverejnený pod č. 551/2004.
5
DOHODA
O STATUSE
SEVEROATLANTICKEJ
ZMLUVY,
PREDSTAVITEĽOV
ŠTÁTOV
A MEDZINÁRODNÉHO PERSONÁLU (Ottawa 20. 9.1951)
Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu
(ďalej len „Ottawská dohoda") je mnohostranná medzinárodná zmluva, ktorej cieľom je zabezpečiť potrebné výsady a
imunity pre NATO (ako právnickú osobu) pre predstaviteľov členských štátov NATO a pre medzinárodný personál NATO a
expertov zúčastňujúcich sa misií pre NATO, a to na území každého štátu zmluvnej strany. Text obsahuje predovšetkým
štandardizované ustanovenia zmluvy poskytujúcej výsady a imunity pre medzinárodnú organizáciu, zástupcov štátov pri
tejto organizácii a úradníkov a expertov organizácie.
S uzavretím Ottawskej dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1 zo 14. januára 2004, t.
j. ešte pred nadobudnutím členstva Slovenskej republiky v NATO, aj keď k podpisu Ottawskej dohody došlo až po vstupe
Slovenskej republiky do NATO. Cieľom tohto postupu bolo vytvoriť podmienky na umožnenie podpisu Ottawskej dohody
bez odkladu po uložení ratifikačných listín k Severoatlantickej zmluve.
Za Slovenskú republiku Ottawskú dohodu 13. augusta 2004 podpísal veľvyslanec Slovenskej republiky v
Spojených štátoch amerických. Národná rada SR vyslovila súhlas s Ottawskou dohodou uznesením SR č. 1327 z 28. októbra 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu k Ottawskej
dohode 29. novembra 2004.
Ottawská dohoda je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 95/2005 a pre Slovenskú
republiku nadobudla platnosť dňom uloženia ratifikačnej listiny u depozitára dohody, vlády Spojených štátov amerických,
16. decembra 2004.
6
DOHODA O STATUSE MISIÍ A PREDSTAVITEĽOV TRETÍCH ŠTÁTOV PRI ORGANIZÁCII
SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY (Brusel 14. 9.1994)
Dohoda o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy (ďalej len
„Bruselská dohoda") je mnohostranná medzinárodná zmluva, ktorej cieľom je zabezpečiť potrebné výsady a imunity pre
misie a predstaviteľov tretích (nečlenských) štátov pri NATO. Ide najmä o misie a predstaviteľov štátov, ktoré sú členmi
Partnerstva za mier a Severoatlantickej rady pre spoluprácu. Meritórnym článkom Bruselskej dohody je článok 2, podľa
ktorého štát, v ktorom má NATO ústredie - Belgické kráľovstvo, poskytne misiám a personálu tretích štátov obdobné
postavenie, ako má diplomatická misia a jej personál, a poskytne tiež obvyklé výsady a imunity predstaviteľom tretích
štátov na dočasnej misii s cieľom zabezpečiť zastupovanie tretích štátov v súvislosti s činnosťou NATO, počas ich pobytu
na jeho území.
S uzavretím Bruselskej dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 2 zo 14. januára 2004,
t. j. ešte pred nadobudnutím členstva Slovenskej republiky v NATO, aj keď k podpisu Bruselskej dohody došlo až po
vstupe Slovenskej republiky do NATO. Cieľom tohto postupu bolo vytvoriť podmienky na umožnenie podpisu Bruselskej
dohody bez odkladu po uložení ratifikačných listín k Severoatlantickej zmluve.
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Dňa 29. júla 2004 podpísal Bruselskú dohodu za Slovenskú republiku veľvyslanec Slovenskej republiky v
Belgickom kráľovstve. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Bruselskou dohodou uznesením č. 1326 z 28.
októbra 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu k Bruselskej
dohode 29. novembra 2004.
Bruselská dohoda je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 96/2005 a pre Slovenskú
republiku nadobudla platnosť 22. decembra 2004, v deň uloženia ratifikačnej listiny u depozitára dohody, vlády Belgického
kráľovstva.
7
DOHODA O VZÁJOMNOM ZABEZPEČENÍ UTAJENIA VYNÁLEZOV TÝKAJÚCICH SA OBRANY, NA KTORÉ
BOLA PODANÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE PATENTU (Paríž 21. 9.1960)
Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o
udelenie patentu (ďalej len „dohoda") má charakter medzinárodnej zmluvy vládnej povahy, ktorá medzi členskými štátmi
NATO bola uzatvorená z dôvodu, aby utajenie vynálezov týkajúcich sa obrany v jednom členskom štáte NATO viedlo k
zákazu podať žiadosť o udelenie patentu na ten istý vynález v iných štátoch vrátane členských štátov NATO. Dohoda
stanovuje, že vláda štátu, v ktorom vynález podlieha utajeniu, na jej základe dovolí podať žiadosť o udelenie patentu v
jednom alebo vo viacerých štátoch NATO za podmienky, že vlády týchto štátov vynález utaja.
S uzavretím dohody vyslovila vláda Slovenskej republiky súhlas uznesením č. 712 zo 14. júla 2004. Minister
zahraničných vecí Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení dohody 11. augusta 2004. Listina o schválení bola
uložená u depozitára dohody, vlády Spojených štátov amerických, 13. septembra 2004. Dohoda nadobudla platnosť pre
Slovenskú republiku 13. októbra 2004. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky je dohoda uverejnená pod č. 599/2004.
8
DOHODA NATO O POSKYTOVANÍ TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ NA OBRANNÉ ÚČELY (BRUSEL
19.10.1970)
Dohoda NATO o poskytovaní technických informácií na obranné účely (ďalej len „dohoda o technických
informáciách") je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou, ktorej cieľom je prispievať k rozvoju individuálnej a kolektívnej
spôsobilosti zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy pri obrane proti ozbrojenému útoku prostredníctvom poskytovania
technických informácií súvisiacich s majetkovými právami medzi vládami a organizáciami NATO v súvislosti s obranným
výskumom, vývojom a výrobou vojenskej výzbroje, techniky a materiálu.
Vláda Slovenskej republiky dohodu o technických informáciách schválila uznesením č. 668 zo 7. júla 2004.
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení dohody 11. augusta 2004. Listina o schválení
bola uložená u depozitára dohody, vlády Spojených štátov amerických, 13. septembra 2004.
Dohoda o technických informáciách nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 13. októbra 2004 a v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky je uverejnená pod č. 601/2004.
9
DOHODA MEDZI STRANAMI SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY O BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ (BRUSEL
6.3.1997)
Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií je mnohostranná medzinárodná
zmluva, ktorej cieľom je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností, ktoré budú vymieňané pri
vykonávaní Severoatlantickej zmluvy medzi jej zmluvnými stranami. Slovenská republika pristúpila k dohode 21.
novembra 2006. Listina o pristúpení k dohode bola uložená 21. novembra 2006 na Ministerstve zahraničných vecí
Spojených štátov amerických, depozitára dohody. Pre slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 21. Decembra
2006.
10
DOHODA MEDZI STRANAMI SEVEROATLANTICKEJ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ATÓMOVÝCH
INFORMÁCIÍ (Paríž 18.6.1964)
Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií je mnohostranná
medzinárodná zmluva, ktorej cieľom je zabezpečenie ochrany atómových informácií, ktoré budú poskytované vládou
Spojených štátov amerických stranám Severoatlantickej zmluvy.
Za Slovenskú republiku bola dohoda podpísaná 2. marca 2005. Listina o schválení bola podpísaná 21. marca
2005 a uložená u depozitára, vlády Spojených štátov amerických, 13. apríla 2005 a pre Slovenskú republiku nadobudla
platnosť 13. apríla 2005.
11

ZÁVER
Záverom je možné konštatovať, že slovenská republika po svojom vstupe do Severoatlantickej aliancie splnila
všetky podmienky a prijala právne acquis NATO v súlade so svojimi ústavnými a legislatívnymi postupmi. V súvislosti
s prístupom k Washingtonskej zmluve podľa čl. 7 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky by sa tiež dalo skonštatovať, že išlo
v tomto prípade o jednorazové ustanovenie, ktoré je dnes v podstate skonzumované. Na druhej strane nie je možné dnes
vylúčiť, aby sa aj v budúcnosti nezopakovala situácia, že by Slovenská republika mala záujem o vstup do nejakej inej
(možno novej) organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti (obrany). Na základe čl. 7 ods. 3 Ústavy Slovenskej
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republiky by sa Slovenská republika mohla zaradiť do takejto organizácie za podmienok ustanovených medzinárodnou
zmluvou, ale iba za predpokladu, že by išlo o organizáciu vzájomnej kolektívnej bezpečnosti (obrany), ktorej cieľom by
nespochybniteľne bolo zachovávanie mieru, bezpečnosti a demokratického poriadku.
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POSTAVENIE STÁLYCH MISIÍ PRI MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIACH
A ICH VÝZNAM PRE MULTILATERÁLNU DIPLOMACIU
Dana Kriváňová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie stálych misií pri medzinárodných organizáciách z hľadiska medzinárodného
práva. Zároveň sa snaží vysvetliť multilaterálnu diplomaciu v historickom kontexte. Z hľadiska súčasného mocenského
usporiadania sveta je do obsahu včlenená časť venovaná rozhodovaniu v rámci najvýznamnejších medzinárodných
organizácií z hľadiska dopadu na suverenitu štátu. Poslaním stálych misií je vlastne výkon funkcie koordinátora vo vzťahu
štátu a konkrétnej medzinárodnej organizácie. Záver je venovaný postaveniu štátov pri napĺňaní úloh multilaterálnej
diplomacie a najmä vzťahu ústavného a medzinárodného práva pri súčasnej globalizácii medzinárodných vzťahov.
Kľúčové slová: multilaterálna diplomacia, stále misie pri medzinárodných organizáciách, mocenská rovnováha,
obmedzenie moci
Abstract: The contribution analyses the position of the permanent representative offices in the international organisations
from the point of view of international law. At the same time it attempts to explain multilateral diplomacy in a historical
context. With respect to the world balance of power, this contribution contains a section on the decision-making process
within international organisations from the standpoint of state sovereignty. The task of the permanent representative
offices is in fact the execution of the coordinating function in relation to its state and the particular international
organisation in which it serves. The conclusion is devoted to the position of the states while fulfilling the roles of
multilateral diplomacy and, in particular, the relationship between constitutional law and international law in the
contemporary globalisation of international relations.
Key words: multilateral diplomacy, permanent representative offices in inernational organisations, balance of power,
limitation of power
1

ÚVOD
Medzinárodné organizácie patria v súčasnosti k významným subjektom medzinárodného práva. Ich postavenie
v porovnaní s ostatnými subjektmi medzinárodného práva je špecifické v tom, že právne akty, ktoré vydávajú nemajú
všeobecne záväzný charakter. Mnohé z nich možno zaradiť pod tzv. „soft law“, ktoré sa až na základe súhlasne
prejavenej vôle prevažnej väčšiny členských štátov môže premeniť na záväzné pravidla správania sa. V tejto súvislosti
zohrávajú nemalú úlohu stále misie pri medzinárodných organizáciách, ktoré reprezentujú príslušné štáty v sídle
medzinárodnej organizácie a zároveň plnia úlohu sprostredkovateľa v záležitostiach spoločných záujmov medzinárodnej
organizácie a konkrétneho štátu. Ich úloha nadobúdala postupne väčší význam najmä v súvislosti s členstvom Slovenskej
republiky v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v roku 2000 ako aj v čase reálneho pridruženia Slovenskej
republiky k Európskym Spoločenstvám a neskorším pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii dňom 1. mája
2004. Mohli by sme všeobecne konštatovať, že tento dátum predstavuje významný medzník v novodobej histórii
Slovenskej republiky či už z politického hľadiska ako aj právneho hľadiska. Z hľadiska slovenskej ekonomiky prestavovalo
naše členstvo v OECD zásadný posun na našej ceste k vyspelým ekonomickým krajinám sveta. Cieľom tohto príspevku
je priblíženie dosiahnutia ekonomických a politických záujmov prostredníctvom pôsobenia našich stálych misií na
diplomatických konferenciách, ktorých cieľom je úsilie o zjednotenie záujmov ekonomických, politických a právnych a ich
vplyv na vnútroštátne právo. Multilaterálna diplomacia má v súčasnosti nezameniteľné postavenie, pretože jedine
prostredníctvom nej je možné napĺňať ciele našej zahraničnej politiky a ovplyvňovať dianie na svetovom poli, kde
prevažujú záujmy najvýznamnejších krajín sveta.
2

VZNIK KONFERENČNEJ DIPLOMACIE
M. Hankey v knihe Diplomacy by Conference periodizuje vývoj konferenčnej Diplomacie v troch nám blízkych
vývojových etapách: 1. Fáza – od Vestfálskeho mieru po Viedenský kongres (mierové riešenie dynastických problémov
a legalizácia nového teritoriálneho statusu quo), 2. fáza – od Viedenského kongresu po koniec prvej svetovej vojny
(multilaterálna konferenčná diplomacia v tejto fáze najmä za pomoci Spoločnosti národov umožnila aplikovať v Európe
zásadu rovnováhy síl až do vypuknutia celoeurópskej vojny, ktorá sa vstupom USA premenila na prvú svetovú vojnu), 3.
fáza – od roku 1930 do založenia OSN (kríza v roku 1930 predznamenala krach politického a ekonomického
multilateralizmu, prijatie Charty OSN ako morálneho kódexu vývoja ľudstva po druhej svetovej vojne; priam exponenciálny
rast medzinárodných organizácií s nábehom na postupnú globalizáciu medzinárodných vzťahov).1
1 HANKEY, M.: Diplomacy by Conference, Studies in Public Affairs 1920 – 1946, s. 12-15, pozri tiež: Králik, Juraj: Letokruhy diplomacie
Tri tisícročia rastu i krpatenia, s. 245.
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Viedenský kongres vniesol priniesol nový začiatok do uskutočňovania diplomacie. Od jeho ukončenia v roku 1815
sa začali konať “pravidelné konzultácie tých veľmocí, ktoré získali výlučné postavenie pri rozhodovaní
o budúcnosti Európy. Ustanovil sa permanentný výbor veľvyslancov veľmocí v Paríži a zrodila sa technika
formulovania a schvaľovania multilaterálnych dohôd. Záverečný akt kongresu bol po prvý raz v histórii
diplomacie prijatý formou multilaterálnej dohody riadiacej sa medzinárodným právom“.2
Pred prvou svetovou vojnou organizovala konferencie jedna alebo viaceré veľmoci, prípadne menšie krajiny.
Neskôr po konzultáciách a v súlade s Paktom Spoločnosti národov zvolávala konferencie výlučne táto univerzálna
medzinárodná organizácia.3
Pri aplikácii právnovedeckej a historickej analýzy z hľadiska definovania medzinárodnej organizácie sa berie do
úvahy: „právny základ organizácie (predstavuje ho obyčajne multilaterálna dohoda), charakter jej štruktúry (musí
garantovať stabilitu a trvácnosť organizácie) a rozsah prostriedkov potrebných na zabezpečenie výkonu jej funkcií,
kompetečného postavenia a nezávislosti“.4
3

PRÁVNE VYMEDZENIE STÁLYCH MISIÍ PRI MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Pre určenie právneho postavenia stálych misií, ich výsad a imunít na území štátu, kde daná organizácia pôsobí,
je rozhodujúca tzv. sídelná dohoda (headquarters agreement); každá existujúca medzinárodná organizácia uzavrela takú
dohodu so štátom svojho sídla, OSN s niekoľkými štátmi, napr. Spojenými štátmi americkými, Švajčiarskom, Rakúskom
a Holandskom.5
Sídelné dohody určujú aj právne postavenie stálych misií pri medzinárodnej organizácii, ich ochranu, výsady
a imunity, a to v obsahovom súlade so samostatným dohovorom o výsadách a imunitách (napr. Všeobecný dohovor
o výsadách a imunitách Spojených národov (1946)), ktorý každá medzinárodná organizácia tiež so svojimi členskými
štátmi uzatvára.6
Normatívny základ pre vysielanie stálych misií pri medzinárodných organizáciách bol potom v roku 1975
rozšírený o Viedenský dohovor o zastúpení štátov v ich stykoch s medzinárodnými organizáciami univerzálnej povahy, ale
doposiaľ nebol ratifikovaný potrebným počtom štátov (35) a navyše pre jeho praktické uplatnenie je rozhodujúce, či
dohovor prijal aj konkrétny hostiteľský štát (čl. 2 ods. 1) a či tam sídliaca medzinárodná organizácia prijme rozhodnutie
o vykonávaní tejto zmluvy.7
Podľa čl. 1 dohovoru: „Stála misia je misia trvalej povahy, ktorá zastupuje členský štát v medzinárodnej organizácii
bola k tejto organizácii pre tento účel vytvorená“.
Na
základe
členstva
štátu
v danej
medzinárodnej
organizácii
plynie
aj
nárok
na zriadenie predmetnej stálej misie, nie je potrebná osobitná ďalšia zmluva (ako v prípade bilaterálnej diplomacie), stačí
iba jednostranná vôľa (décision unilaterale) členského štátu takúto misiu v sídle danej organizácie otvoriť. Stále
zastúpenie je potom vysielajúcim štátom menované a iba úradne oznámené napr. Generálnemu tajomníkovi OSN.
Nejedná sa teda o poverenie vo vlastnom zmysle slova (accreditation), ktoré je viazané na predbežný súhlas
s vysielanou osobou (agrément v diplomatických stykoch).8
Rozsah a obsah výsad a imunít sú v podstate zhodné s tými, ktoré ustanovuje Viedenský dohovor
o diplomatických stykoch (1961) avšak vlastné diplomatické výsady a imunity majú svoj normatívny základ
predovšetkým vo všeobecnom medzinárodnom práve, na rozdiel od uvedeného výsady a imunity predmetných
stálych misií iba v práve zmluvnom.9
Stále zastúpenie pri medzinárodnej organizácii predstavuje samostatnú jednotku reprezentujúcu záujmy štátu
v rámci medzinárodnej organizácie. Na prijímanie dôležitých rozhodnutí je v niektorých prípadoch potrebné následné
prerokovanie a súhlas parlamentu. Z hľadiska efektívnosti fungovania multilaterálnej diplomacie by mohol byť súhlas
udeľovaný vopred, ale riešenie tejto otázky je podmienené ústavnými tradíciami štátu, jeho správaním sa na
medzinárodnom poli, ale najmä možným odlišným výsledkom priebehu diplomatických rokovaní na pôde medzinárodnej
organizácie ako aj záväznosťou prijímaného právneho aktu konkrétnej medzinárodnej organizácie. Väčšinou ide
o výsledok vo forme tzv. „soft law“, pretože subjektivita medzinárodných organizácií je odvodená od subjektivity štátov.
3.1

Najvýznamnejšie medzinárodné organizácie a stále misie pri nich (OSN, OECD a EÚ)
„Každá medzinárodná organizácia má orgány spoločnej vôle a orgány reprezentujúce záujem štátov. Orgánom
spoločnej vôle prináleží právo koordinovať činnosť členských štátov a právo kontroly. Tak sa generálny tajomník OSN
KRÁLIK, J.: Letokruhy diplomacie, s. 245.
KRÁLIK, J.: Letokruhy diplomacie, s. 246.
4 KRÁLIK, J.: Letokruhy diplomacie, s. 247.
5 ČEPELKA, ŠTURMA: Mezinárodní právo veřejné, s. 479.
6 Tamtiež
7 Medzi pätnástimi krajinami, ktoré sa hlasovania zdržali boli tiež tradičné hostiteľské krajiny ako Spojené štáty americké, Švajčiarsko,
Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada a iné, v dôsledku čoho sa v náuke predpokladá, že ju práve tieto štáty pre seba za platnú
tak skoro neprijmú.
8 ČEPELKA, ŠTURMA: Mezinárodní právo veřejné, s. 481.
9 ČEPELKA, ŠTURMA: Mezinárodní právo veřejné, s. 482.
2
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môže obracať s podnetmi na Radu bezpečnosti a Valné zhromaždenie a generálny tajomník OECD predsedá Rade
OECD. V EÚ je orgánom spoločnej vôle Komisia osobností nezávislých na pokynoch a ktoré sú menované členskými
štátmi so súhlasom Európskeho parlamentu. Predseda Komisie je iba primus inter pares.
Členské štáty medzinárodnej organizácie majú právo rozvíjať svoje vlastné predstavy o ďalšej činnosti
medzinárodnej organizácie. Z uvedeného dôvodu majú medzinárodné organizácie orgán, ktorý reprezentuje
záujem štátov a do ktorého vysielajú svojich zástupcov (Valné zhromaždenie a Rada). Štáty vysielajú do tohto
orgánu úradníkov viazaných pokynmi členských štátov (OSN, OECD). Stretnutie vyšších a najvyšších štátnych
orgánov neviazaných pokynmi poskytuje väčšie šance na dosiahnutie kompromisu a z tohto dôvodu sa napr.
Rada EÚ skladá z členov vlád členských štátov.
Obeť, ktorú znamená vstup do každej organizácie, je vo vzťahu k suverenite zanedbateľná vtedy, pokiaľ
taký orgán môže prijímať uznesenia záväzné pre členské krajiny iba jednomyseľne. Tvrdosť tohto pravidla môže
byť zmiernená tým, že zdržanie sa hlasovania ne jednej strane nebráni platnosti takého uznesenia, toto uznesenie
však na druhej strane nie je pre príslušný štát záväzné (OECD)“.10
Úlohou stálych misií je zastupovať štát v sídle medzinárodnej organizácie a spolupracovať s ďalšími členskými
krajinami. Na základe uvedeného sa jej predstavitelia ako diplomatickí zástupcovia štátu zúčastňujú na zasadnutiach
najvýznamnejších orgánov a v praxi realizujú právo štátu na medzinárodné zastúpenie.
V súčasnosti má Slovenská republika vytvorené stále misie v nasledujúcich štátoch a pri týchto medzinárodných
organizáciách: Stála delegácia NATO v Bruseli, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli, Stála misia SR pri OECD v Paríži,
Stála misia SR pri Rade Európy v Štrasburgu, Stála misia SR pri OSN v New Yorku, Ženeve a Viedni.
4

SÚČASNÉ ROZDELENIE SFÉR VPLYVU. POLITICKÉ A EKONOMICKÉ ZÁUJMY VEĽMOCÍ
Z hľadiska súčasného mocenského usporiadania sveta a existencii univerzálnych a nadnárodných organizácií má
najvýznamnejší vplyv z hľadiska plnenia úloh v oblasti kolektívnej bezpečnosti a jej skutočnej realizácie univerzálna
Organizácia spojených národov. „Myšlienka materiálnej rovnosti je vyjadrená v Charte OSN tým, že uznesenie Rady
bezpečnosti nenadobudne platnosť, pokiaľ niektorý z jej stálych členov (Čína, Francúzsko, Rusko, USA a Veľká Británia)
hlasuje proti“.11 Aj keď je systém kolektívnej bezpečnosti podľa Charty OSN vo vzťahu k jeho praktickej realizácii
predmetom mnohých diskusií a je podrobený medzinárodnej kritike, nie je možné uprieť mu jeho výlučnosť.
V Charte pre európsku bezpečnosť Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe uznala hlavnú
zodpovednosť Bezpečnostnej rady OSN za udržanie mieru a bezpečnosti.12
Vyhlásenie o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike tvoriace prílohu Lisabonskej zmluvy zdôrazňuje, že
Európska únia a jej členské štáty zostanú pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti viazané ustanoveniami
Charty Organizácie Spojených národov a najmä primárnou zodpovednosťou Bezpečnostnej rady a jej členov. Vyhlásenia,
ktoré sú súčasťou Lisabonskej zmluvy nemajú právnu, ale politickú záväznosť. Podľa článku 103 Charty Organizácie
spojených národov „v prípade stretu záväzkov majú záväzky podľa Charty prednosť pred záväzkami podľa
akejkoľvek inej medzinárodnej dohody“.13
Medzinárodné ekonomické prostredie zahŕňajúce vyspelé štáty a niektoré štáty v transformujúcich sa
ekonomikách je reprezentované najmä WTO a OECD, špecializovanými organizáciami OSN ako je Medzinárodný menový
fond a Svetová banka. „Realistické je vážiť hlasy štátov podľa zásady materiálnej rovnosti ako sa predvída
v Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke a Európskej únii, ale aj v dôsledku práva veta v Rade bezpečnosti“.14
Európska únia predstavuje v súčasnosti z hľadiska jej výlučných právomocí ako aj spoločných právomocí EÚ
a členských štátov významnú politickú a ekonomickú nadnárodnú medzinárodnú organizáciu.
4.1

Obmedzenie sfér vplyvu
Súčasný systém deľby svetovej moci reprezentovaný skupinou G-8 alebo G-10 je
v medzinárodnom prostredí vyvažovaný existenciou medzinárodných organizácií ekonomického zamerania (napr. OPEC)
a v praxi by mohol predstavovať jeho protiváhu. Politické sféry vplyvu však nemožno zásadne meniť ekonomickými
zoskupeniami štátov, ktoré vlastnia a vyvážajú ropu alebo iné nerastné suroviny. Politické sféry vplyvu sú podmienené
ekonomickou spoluprácou a sú ohraničené hranicami jednotlivých zoskupení štátov. Stále misie pri
medzinárodných organizáciách reprezentujú záujmy štátov v nich. Bez súhlasnej vôle prevažnej väčšiny členských
štátov však medzinárodné organizácie nemôžu prijímať pravidlá záväzné pre členské štáty.
5

ZÁVER
Každá samostatná krajina prechádza určitým politickým vývojom, ktorý ju postupne vedie k zodpovedajúcemu
medzinárodnému postaveniu v rámci určitej skupiny krajín združených v najvýznamnejších medzinárodných

SEIDL-HOHENVELDERN, I.: Mezinárodní právo veřejné, s. 163.
SEIDL-HOHENVELDERN, I.: Mezinárodní právo veřejné, s. 164.
12 POREDOŠ, F.: K niektorým otázkam práva medzinárodnej bezpečnosti.
13 Čl. 103 Charty OSN.
14 SEIDL-HOHENVELDERN, I.: Mezinárodní právo veřejné, s. 164.
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organizáciách. V rámci týchto veľkých zoskupení môže krajina efektívne spolupracovať a presadzovať svoje záujmy iba
medzi hráčmi rovnakého alebo podobného zamerania. Úlohy, ktoré sa pôsobením našich stálych misií majú napĺňať je
možné ovplyvňovať iba do určitej miery. Vzhľadom k tejto skutočnosti je preto veľmi dôležité pred podpísaním
medzinárodných zmlúv zvážiť skutočný vplyv na územie, obyvateľstvo, štátnu moc ako aj ekonomický odhad v súčasnosti
a budúcnosti, pretože inak by medzinárodné záujmy prevážili nad efektívnym fungovaním štátu. Určovanie pravidiel
fungovania svetového obchodu a medzinárodnej politiky je výsadou a povinnosťou mocností, ktoré by podľa zásady
materiálnej rovnosti mali umožňovať aj malým hráčom nezávislé rozhodovanie zodpovedajúce ekonomickým možnostiam
danej krajiny. V tejto súvislosti by som rada zdôraznila, že primát medzinárodného práva je vyvážený ekonomickými
možnosťami a záujmami štátu, ktoré sa odrážajú pri politických rozhodnutiach a činnosti zákonodarného zboru. Pôsobenie
vnútroštátnej politiky by malo byť v súlade so všetkými medzinárodnými zmluvami, dohodami a všeobecne záväznými
medzinárodnými dokumentmi, ku ktorým sme ako nezávislá krajina pristúpili a ktoré sú doposiaľ platné a účinné na území
Slovenskej republiky.
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PRINCÍP UNIVERZÁLNEJ JURISDIKCIE V MEDZINÁRODNOM PRÁVE
A NÁMORNÉ PIRÁTSTVO
Michaela Rišová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá inštitútom univerzálnej jurisdikcie v medzinárodnom práve vo vzťahu k námornému
pirátstvu. Autorka v ňom rozoberá vývoj a obsah definície pirátstva, základné zásady výkonu národnej jurisdikcie
v relevantných oblastiach v zmysle platnej právnej úpravy, podstatu inštitútu univerzálnej jurisdikcie a podmienky jej
výkonu. Následne upriamuje pozornosť na právne nástroje boja proti pirátstvu v špecifických podmienkach nestabilného
afrického rohu a kriticky hodnotí nedostatočnosť súčasnej medzinárodnoprávnej úpravy, ktorá de facto sťažuje a odiaľuje
vyriešenie problému násilných pirátskych činov v Adenskom zálive ohrozujúcich bezpečnosť už tak nestabilného regiónu.
Kľúčové slová: námorné pirátstvo, univerzálna jurisdikcia, jus cogens, príslušnosť lode, somálski piráti
Abstract: The article deals with the concept of universal jurisdiction under international law in relation to a maritime piracy.
The author analyses evolution and significance of the definition of piracy, basic principles of exercise national jurisdiction
of states in the relevant areas according to general international law, the substance of universal jurisdiction as well as the
conditions of its exercise. Subsequently article focuses on available legal instruments of the anti-piracy campaign,
foremost in relation to particular circumstances in the turbulent Horn of Africa while criticizing insufficiency of current
international law basis, which de facto poses difficulties to solving the piracy problem in the Aden Gulf threatening the
security of the region, already affected by Somalian conflict.
Key words: maritime piracy, universal jurisdiction, jus cogens, nationality of ship, Somalian pirates
1

DEFINÍCIA NÁMORNÉHO PIRÁTSTVA
Pojem pirátstvo pravdepodobne pochádza z gréckeho slova peirates/peiran (pokúsiť sa, dosiahnuť). Za prvú
definíciu pirátstva možno označiť slová z diela rímskeho filozofa a rečníka Cicera De Officiis, z ktorých vychádza aj známe
„Pirata hostis humani generis est“ – „Pirát je nepriateľ ľudstva“.1 Námorné pirátstvo (angl. piracy, fr. piraterie), ktorého
počiatky možno spájať so vznikom a vývojom samotnej námornej prepravy, si postupne nachádzalo svoje legálne
definície, ako aj trestné postihy vo vnútroštátnych normách štátov. Jednotné vymedzenie tohto pojmu sa v uniformovanej
rovine v rámci medzinárodného spoločenstva hľadalo ťažko, dôkazom čoho je aj skutočnosť, že spoločná definícia pojmu
pirátstvo sa v medzinárodnom práve po prvý krát ustálila v zmluvnej podobe až v roku 1958.
Ako východisko v súvislosti s formovaním medzinárodnoprávnej definície pojmu pirátstva môže poslúžiť odlišné
stanovisko sudcu Moora k rozsudku Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti vo veci Lotus z r. 1927: „...Pirátstvo
podľa medzinárodného práva, vzhľadom na jurisdikciu, má charakter sui generis. Hoci ho [vnútroštátne] zákony smú
postihovať, ostáva trestným činom v zmysle medzinárodného práva, a keďže dejiskom konania piráta je šíre more,
kontrola ktorého nie je ani právom ani povinnosťou žiadneho štátu, je [pirát] zbavený ochrany vlajky a je naňho hľadené
ako na zločinca, ako na nepriateľa celého ľudstva – hostis humani generis, ktorého môže ktorýkoľvek národ v záujme
všetkých zadržať a potrestať“.2
Zmluvný základ dostala medzinárodnoprávna definícia pirátstva v roku 1958 prijatím Dohovoru o šírom mori (UN
Convention on the High Seas). Tento v čl. 15 vymedzil pojem pirátstva nasledovne:
(čl. 15) „Za pirátstvo sa považujú tieto skutky:
1. akýkoľvek nelegálny násilný čin, zadržanie alebo hocaký lúpežný skutok, spáchané pre súkromné účely
posádkou alebo cestujúcimi na súkromnej lodi či lietadle, ktoré sú namierené:
a)
na šírom mori proti inej lodi, lietadlu, osobám alebo majetku na ich palube,
b)
proti lodi, lietadlu, osobám alebo majetku, v mieste nepodliehajúcom jurisdikcii žiadneho štátu,

1 M. T. Cicero: De Officiis ad Marcum Filium, 3.29.107: Nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hos-tis
omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune. (For a pirate is not defined by the list of lawful enemies, but is the
common enemy of everyone; for among pirates and other men there does not have to be [mutual] trust nor a common binding oath). Cit.
podľa: Rubin, A. P.: The Law of Piracy. In: International Law Studies, US Naval War College, vol. 63. Newport: Naval War College Press,
1988, s. 4 a nasl.
2 PCIJ Series A, No. 10 (1927), Diss. Op. of Judge Moore, s. 70: „Piracy by law of nations, in its jurisdictional aspects, is sui generis.
Though statutes may provide for its punishment, it is an offence against the law of nations; and as the scene of the pirate's operations is
the high seas, which it is not the right or duty of any nation to police, he is denied the protection of the flag which he may carry, and is
treated as an outlaw, as the enemy of all mankind - hostis humani generis - whom any nation may in the interest of all capture and
punish.”
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2.

akákoľvek dobrovoľná účasť na aktivite lodi alebo lietadla, s vedomosťou o takých skutočnostiach, ktoré
nasvedčujú, že táto loď či lietadlo má pirátsky charakter,
3. akýkoľvek skutok, ktorého cieľom je podnecovať alebo úmyselne umožňovať činy uvedené v odseku 1) alebo
2).“3
Následne Dohovor o morskom práve z r. 1982 (UN Convention on the Law of Sea, ďalej len „Dohovor“ alebo „Dohovor
z Montego Bay“)4 podstate uvedenú definíciu nezmenil. V článku 101 vymedzuje pojem pirátstvo podobne ako Dohovor
o šírom mori.
V zmysle uvedeného teda definičnými znakmi pirátstva sú nelegálnosť aktu5, za použitia sily, a to z jedného
plavidla (lietadla) voči druhému. Kľúčovými sú ale dva ďalšie prvky: vymedzenie ratione loci a súkromný charakter.
Zločin ratione loci. Podľa platnej medzinárodnoprávnej úpravy je akt pirátstva v medzinárodnoprávnom zmysle
vykonateľný len na šírom mori (čl. 101 ods. 1 písm. a) Dohovoru) alebo prinajmenšom v oblasti, ktorá nepodlieha
jurisdikcii žiadneho štátu, tzv. terra nullius (čl. 101 ods. 1 písm. b) Dohovoru). Pojem a režim šíreho mora (angl. high sea,
fr. haute mer) vymedzil a upravil ženevský Dohovor o šírom mori z r. 1958.6 Za šíre more označuje všetky časti mora,
ktoré netvoria pobrežné more7 ani vnútorné vody štátu (čl. 1). Dohovor z Montego Bay však revidoval koncept šíreho mora
tým, že ustanovil výlučnú ekonomickú zónu (angl. exclusive economic zone, fr. zone économique exclusive). V zmysle
jeho článkov sa režim šíreho mora aplikuje na všetky časti mora, ktoré netvoria výlučnú ekonomickú zónu, pobrežné more
ani vnútorné vody štátov, ako ani ostrovné vody ostrovných štátov.8 Berúc do úvahy čl. 55, 56, 58 a 86 Dohovoru možno
konštatovať, že oblasť výlučnej ekonomickej zóny má zmiešaný charakter – náležia jej prvky režimu suverenity nad
pobrežným morom ako aj prvky režimu slobody šíreho mora. Činnosti vykonávané na povrchu vôd výlučnej ekonomickej
zóny možno akoby v rámci predĺženia režimu šíreho mora mutatis mutandi spájať so slobodou plavby. Na druhej strane,
berúc do úvahy plavidlá plávajúce pod hladinou vôd výlučnej ekonomickej zóny (z pohľadu ťažby surovín, rybolovu
a podobných ekonomických dôvodov) je zóna charakterizovaná výlučnými suverénnymi právami daného štátu.9 V zmysle
uvedeného násilný akt spĺňajúci ostatné definičné znaky, spáchaný na hladine vôd výlučnej ekonomickej zóny môže
konštituovať medzinárodný zločin pirátstva.10 Situácia je obdobná aj v prípade priľahlého pásma (angl. contiguous zone,
fr. zone contigue) a pevninskej plytčiny (angl. continental shelf, fr. plateau continental).
Druhým ústredným prvkom je súkromná povaha pirátskych činov. Pirátstvo je podľa platnej úpravy
charakterizované súkromným účelom, ziskom (private ends, private gain). Tento súčasný všeobecnejší koncept nahradil
predtým rozšírený tradičný cieľ pirátstva, ktorým bolo dosiahnutie majetkového obohatenia (in animo furandi).11 Súkromný
charakter znamená zároveň aj to, že v zmysle medzinárodného práva má ísť o konanie súkromných osôb – jednotlivcov,
resp. skupín jednotlivcov. Pojmovo teda nemôže ísť o akt, ktorý je pripísateľný štátu (angl. imputable to a state, fr.
imputable à un État). Za pirátstvo v zmysle Dohovoru z Montego Bay nie sú teda bez ďalšieho považované násilné činy
štátnych lodí (pozri ďalej výnimku), ani pokiaľ ide o akt jednotlivca, resp. štátneho orgánu, ktorý takto koná na príkaz štátu,
hoci aj ultra vires. V týchto prípadoch však možno aplikovať Dohovor o potlačovaní nezákonných činov namierených proti
bezpečnosti námornej plavby (1988).12
Výnimka týkajúca sa vojnových (štátnych) lodí je obsiahnutá v čl. 102 Dohovoru. Podľa tohto ustanovenia sa
pirátstva môže dopustiť aj vojnová (štátna) loď, avšak len za podmienky, že k násilným činom voči inej lodi sa uchýli jej
vzbúrená posádka, ktorá sa lodi zmocnila (v takých prípadoch obvykle loď následne stráca ochranu štátu vlajky, porov. ale
3 Art. 15 UN Convention on the High Seas: Piracy consists of any of the following acts:
(1) Any illegal acts of violence, detention or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private
ship or a private aircraft, and directed:
(a) On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;
(b) Against a ship, aircraft, persons, or property in a place outside the jurisdiction of any State,
(2) Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft,
(3) Any act of iniciating or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) of this article.
4 Dohovor prijatý 10.12.1982 v Montego Bay ako výsledok 3. Konferencie OSN o morskom práve, v súčasnosti zaväzuje 161 štátov (stav
k: 02.04.2011)
5 Ide o požiadavku nelegálnosti, nie len nelegitimity. Pozri: Lelarge, A.: La Somalie entre anarchie et piraterie. In: Journal du Droit
International, No. 2/2010, an. 137, Paris, s. 458. Taktiež pozri: Rubin, A.: Is Piracy Illegal? In: American Journal of International Law, vol.
70, 1976, s. 92 a nasl.
6 UN Convention on the High Seas, 1958. Do platnosti vstúpil 30. septembra 1962. Ako sa spomína v preambule, ustanovenia Dohovoru
predstavujú normy „všeobecne uznávané za ustálené princípy medzinárodného práva“ (“generally declaratory of established principles of
international law“).
7 Šírka pobrežného mora sa ustálila najviac na dvanástich námorných míľach. (Dohovor o územných moriach a osobitnom pásme, UN
Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, 1958, a následne čl. 3 Dohovoru z Montego Bay: „Každý štát má právo stanoviť
šírku svojho pobrežného mora po hranicu nepresahujúcu dvanásť námorných míľ“.)
8 Art. 86: “The provisions of Part VII [High Seas] apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the
territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State.“
9 PANCRACIO, J.: Droit international des espaces : air, mer, fleuves, territoire, cosmos : éd. Colin. 1997, s. 147.
10 LELARGE, A.: La Somalie entre anarchie et piraterie. In: Journal du Droit International, No. 2/2010, an. 137, Paris, s. 459.
11 ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P.: Mezinárodné právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 257.
12 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Rome, 10. 3. 1988) – tzv. Dohovor SUA.
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čl. 104 Dohovoru). Keďže ustanovenie výslovne uvádza, že musí ísť o násilný akt voči inej lodi (lietadlu), nemožno ho
aplikovať na prípady násilia, ku ktorým došlo na palube jednej lode medzi jej posádkou (cestujúcimi).13
V súvislosti s medzinárodnoprávnym definovaním pirátstva treba poukázať na fakt, že Dohovor nereflektuje, t.j.
pojmovo vyníma z tohto pojmu činnosti páchané v rámci pobrežného mora, samotnou vládou pobrežného štátu, resp. pre
dôvody, ktoré majú iný než súkromný charakter (napr. politický, ideologický). Táto skutočnosť z hľadiska aplikácie
Dohovoru v praxi a následnej možnosti, či skôr nemožnosti postihu pirátov najmä v posledných obdobiach je jeho
výrazným nedostatkom. Pokiaľ ide o pobrežné moria, patriace do výlučnej suverénnej moci pobrežných štátov, násilný akt
spáchaný jedným plavidlom voči druhému vo vodách pobrežného mora, nemôže byť v zmysle medzinárodného práva
definovaný ako pirátstvo a nevytvára predpoklad na aplikáciu univerzálnej jurisdikcie (pozri v ďalšom texte). Takýto akt
môže byť postihovaný podľa vnútroštátneho práva pobrežného štátu, územného suveréna, v rámci výkonu jeho
teritoriálnej jurisdikcie.14 Rovnako zaujímavou ostáva otázka posudzovania vzťahu teroristických činov (motivovaných
politicky či ideologicky) a pirátstva. Hoci oba skutky znamenajú hrozbu pre bezpečnosť námornej plavby, názory
medzinárodných právnikov (a napokon aj samotná prax štátov) nasvedčujú, že tieto skutky nemožno stotožňovať. Odlišné
stanoviská sa ale objavujú v súvislosti s riešením postihu pirátstva a námorného terorizmu.15
2

POJEM UNIVERZÁLNA JURISDIKCIA A PODMIENKY JEJ VÝKONU
Jurisdikcia štátu (angl. state jurisdiction, fr. compétence de l´État)16 ako vymedzenie jeho pôsobnosti
a kompetencií je v morskom práve daná jednak určením oblastí, ktoré spadajú pod jeho výlučnú jurisdikciu (oblasť
pobrežného mora a ostrovných vôd, čiastočne - s ohľadom na výsostné práva pobrežného štátu - aj priľahlé pásmo
a výlučná ekonomická zóna) a jednak koncepciou štátnej príslušnosti lode. Prvé menované sme si objasnili
v predchádzajúcom texte, koncepciu štátnej príslušnosti plavidla si rozvinieme na tomto mieste.
Štátna príslušnosť lode (angl. nationality, fr. nationalité) sa určuje podľa vlajky, pod ktorou loď pláva, resp. je
oprávnená plávať. Podmienky udeľovania práva používať štátnu vlajku sú predmetom vnútroštátneho zákonodarstva
jednotlivých štátov. Hoci medzinárodné právo ako požiadavku práva plávať pod vlajkou určitého štátu kladie podmienku
existencie skutočného puta (angl. genuine link, fr. lien substantiel)17 medzi loďou a štátom, v praxi niektoré štáty umožňujú
zápis do svojich lodných registrov a teda udeľujú právo vlajky aj lodiam, u ktorých puto absentuje.18 Podstatným je ale
fakt, že samotná vlajka je len vonkajším prejavom príslušnosti, relevantným v zmysle čl. 91 Dohovoru je preukázanie sa
úradným dokumentom príslušného štátu, ktorý právo vlajky poskytol. Tento štát potom vykonáva nad loďami plávajúcimi
pod jeho vlajkou svoju jurisdikciu.19 Jurisdikcia iného štátu (pobrežného) sa uplatní v prípade, keď loď – hoci aj
s príslušnosťou iného štátu – vpláva do vôd jej pobrežného mora, resp. do oblasti podliehajúcej jurisdikcii pobrežného
štátu, a napríklad poruší jeho vnútroštátne predpisy. V takom prípade dáva medzinárodné právo pobrežnému štátu právo
takú loď prenasledovať (angl. right of hot pursuit, fr. droit de poursuite immédiate), a to aj za hranicami jeho teritoriálnych
vôd.20 Výnimku z uvedeného predstavujú len vojnové a štátne lode (čl. 95 a 96 Dohovoru), ktoré požívajú plné imunity a
vyňatie z jurisdikcie akéhokoľvek iného štátu. Z doktrinárneho pohľadu ide o tzv. koncepciu exteritoriality, t.j. sú

Takéto prípady sú subsumované pod jurisdikciu štátu, ktorého príslušnosť loď má (t. j. štátu, pod ktorého vlajkou pláva) a teda sú
riešené v rámci vnútroštátneho práva. Známy je prípad talianskej výletnej lode Achille Lauro z roku 1985, kedy počas jej plavby na šírom
mori skupina cestujúcich na palube – palestínskych teroristov – násilne získala kontrolu nad loďou, zabili niekoľkých cestujúcich
a požadovali prepustenie palestínskych väzňov z Izraela (pozri bližšie: EVANS, M. D.: The Law of the Sea. In: Evans (ed.), New York:
Oxford University Press, 2003, s. 638 a nasl.) Aj na tento incident reagovalo medzinárodné spoločenstvo prijatím už spomenutého
Dohovoru SUA v roku 1988. Uvedený prípad možno označiť skôr za teroristický čin než za pirátstvo.
14 V tejto súvislosti autori prof. Čepelka a prof. Šturma uvádzajú, že často dochádza k označovaniu aj lúpežných prepadnutí v pobrežných
moriach štátu ako pirátskych činov, za predpokladu, že išlo o nájazdy pirátov uskutočňované zo šíreho mora. V takých prípadoch je ale
ich postih vyhradený vnútroštátnej jurisdikcii. Ako príklady autori uvádzajú prepadnutie dánskej nákladnej lode Lindinger Ivory štyri míle
pred vstupom do prístavu v Lagose (Nigéria) pirátmi, ktorí tam prenikli zo šíreho mora. (Pozri bližšie: ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P.:
Mezinárodné právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 258.)
15 K tomu pozri: ODIER, F.: Piraterie, terrorisme : une menace pour les navires, un défi pour le droit de la mer. In: Annuaire du droit de la
mer, vol. 10 (2005), s. 263 a nasl., BYERS, M.: Policing in the High Seas: The Proliferation Security Initiative. In: AJIL, vol. 98 (2004), No.
3, s. 526. LELARGE, A.: La Somalie entre anarchie et piraterie. In: Journal du Droit International, No. 2/2010, an. 137, Paris, s. 459.
POLERE, P.: La Piraterie maritime aujourd´hui. In: Droit maritime français, 2005, s. 391. Pokiaľ ide o prax štátov v tejto otázke, ako jeden
z príkladov možno uviesť dve rozličné vojenské operácie USA, súčasne prebiehajúce v Adenskom zálive, z ktorých jedna bola určená
boju proti terorizmu (Combined Task Force-150) a druhá boju proti pirátstvu (Combined Task Force-151), cit. podľa: LELARGE, A.: La
Somalie entre anarchie et piraterie. In: Journal du Droit International, No. 2/2010, an. 137, Paris, s. 461.
16 Jurisdikcia štátu sa v medzinárodnom práve chápe ako prejav jeho suverenity, uvedené pojmy nemožno stotožňovať.
17 Čl. 91 Dohovoru z Montego Bay.
18 Ide napr. o štáty Panama, Libéria, Cyprus, do r. 1959 Honduras a Kostarika. Dôvody takejto praxe sú predovšetkým ekonomické –
nižšie dane, nižšie požiadavky na odbornosť lodných dôstojníkov a celkovej bezpečnosti a pod. (Pozri: ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P.:
Mezinárodné právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 252).
19Art. 94 par. 1: “Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships
flying its flag.“
20 K tomu pozri čl. 111 Dohovoru z Montego Bay.
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považované za „plávajúce“ územie štátu21, a to aj v prípade, že prechádzajú pobrežnými vodami iného štátu, resp. kotvia
v jeho prístave.
Popri uvedených aspektoch národnej jurisdikcie štátov v prípadoch definovaných vyššie je potrebné – najmä
v súvislosti s námorným pirátstvom – upriamiť pozornosť na inštitút univerzálnej jurisdikcie (angl. universal jurisdiction, fr.
compétence universelle)22. Uvedený koncept oprávňuje k výkonu jurisdikcie univerzálne všetky štáty, resp. ktorýkoľvek
štát. Hoci v súčasnosti medzinárodné právo rozvinulo univerzálnu jurisdikciu do širšieho kontextu23, táto bola dlho
uznávaná a uplatňovaná len vo vzťahu k námornému pirátstvu.24 To bolo tradične považované za medzinárodný zločin.25
Vo vede medzinárodného práva sa vyskytujú dve teórie zdôvodňujúce podstatu a pociťovanie potreby
univerzálnej jurisdikcie zo strany medzinárodného spoločenstva v prípade pirátskych činov: jedna, ktorá reflektuje
samotnú povahu pirátskych činov, a druhá, ktorej východiskom je miesto ich spáchania, čiže terra nullius. Prvá teória sa
opiera o argument ohavnosti (heinousness), v zmysle ktorého čin pirátstva je natoľko závažný (ohavný), že potreba jeho
stíhania je v záujme všetkých.26 Druhý prístup spočíva v presvedčení, že čin spáchaný na mieste, ktoré nepodlieha
jurisdikcii žiadneho štátu (terra nullius), automaticky zakladá jurisdikciu univerzálne patriacu celému medzinárodnému
spoločenstvu.27 V súčasnom medzinárodnom práve netreba v tejto súvislosti zabúdať aj na kogentnosť niektorých noriem
medzinárodného práva, medzi ktoré možno začleniť aj zákaz pirátstva.28
Kodifikačnú podobu v oblasti pirátstva dostala koncepcia univerzálnej jurisdikcie v čl. 19 Dohovoru o šírom mori
z r. 1958, ktorý umožňoval ktorémukoľvek štátu zabaviť pirátsku loď („may seize a pirate ship“), ako aj zabaviť majetok
a zadržať osoby na jej palube. Obdobnú úpravu obsahuje aj čl. 105 Dohovoru z Montego Bay: „Na šírom mori alebo na
ktoromkoľvek inom mieste nepodliehajúcom jurisdikcii žiadneho štátu, môže ktorýkoľvek štát zabaviť pirátsku loď alebo
lietadlo, alebo loď či lietadlo unesené pirátmi, a zatknúť osoby a zabaviť majetok na palube. Súdy štátu, ktorý uskutočnil
zabavenie, môžu rozhodnúť o uložených trestoch ... s výhradou práv náležiacich tretím stranám, ak konajú v dobrej viere.“
Posledná veta reflektuje skutočnosť, že hoci štát môže zabaviť majetok patriaci pirátom, nemá oprávnenie si privlastniť
21 Koncepciou fiktívneho štátneho územia, resp. plávajúceho štátneho územia (angl. floating State territory, fr. territoire flottant de l´État)
veda medzinárodného práva tradične (od 19. storočia) vysvetľovala existenciu výsostných práv štátu vlajky voči lodi, ktorá mala jeho
príslušnosť. (Pozri: LAUTERPACHT: Oppenheim´s International Law, p. 597.) Aj v súčasnom medzinárodnom práve platí, že na palube
lode sa uplatňuje jurisdikcia štátu vlajky, napríklad aj v prípade určenia občianstva dieťaťa narodeného na palube lode,
súkromnoprávnych úkonov ako aj v prípade trestných činov. Uvedené je avšak upravené odlišne, pokiaľ sa loď nachádza v pobrežných,
resp. súostrovných vodách iného štátu. Povšimnutiahodnými sú v tejto súvislosti názory teoretikov, ktorí hovoria a koncepcii plávajúceho
územia analogicky aj vo vzťahu k pirátskym lodiam. Loď, ktorá pláva pod „pirátskou vlajkou“ nie je v zmysle medzinárodného práva
považovaná za loď majúcu príslušnosť určitého štátu a konanie pirátov je považované za konanie súkromných osôb – jednotlivcov,
podobne ako pri iných zločinoch podľa medzinárodného práva, a následne sú zodpovední za svoje konanie v zmysle medzinárodného
práva (K tomu pozri: KELSEN, H.: Principles of International Law. New York, p. 125: “As the norme forbidding piracy is a norme of
international law, it is individuals who are immediate subjects of international law, subjects of an international obligation“.) Niektorí
teoretici však nastolili otázku, či organizovaná skupina pirátov plaviaca sa na lodi môže byť považovaná za „plávajúci štát“, berúc do
úvahy skutočnosť, že napĺňa dva z troch znakov štátnosti – obyvateľstvo a výkon efektívnej moci. K tomu pozri: RIVIER, A.: Principles du
droit des gens, vol. I. Paris: A. Rousseau, 1896, p. 46, a FOULKE, R. R.: A Treatise on International Law. Philadelphia: J. C. Winston,
1920, p. 65: “Pirates are an organization of men ... they bear all the marks of a state“. (cit. podľa: Lelarge, A.: La Somalie entre anarchie
et piraterie. In: Journal du Droit International, No. 2/2010, an. 137, Paris, s. 452.)
22 Niektorí autori hovoria skôr o inštitúte kvázi-univerzálnej jurisdikcie (quasi-universal jurisdiction). Pozri: SHAW, M. N.: International Law.
Cambridge University Press, 2003, s. 598. Taktiež: Diss. Op. of Judges Higgins, Beurgenthal vo veci Congo v. Belgium, ICJ Reports,
2002, par. 41 a 42.
23 Medzinárodné spoločenstvo uplatňuje univerzálnu jurisdikciu vo vzťahu ku kogentným medzinárodnoprávnym normám (ius cogens,
peremptory norms), predovšetkým pokiaľ ide o zločiny proti mieru (akt agresie), zločiny proti ľudskosti (genocída) a vojnové zločiny (pozri
čl. 5 Štatútu Medzinárodného trestného tribunálu z r. 1998, Rome Statute of the International Criminal Court). Všeobecne možno
povedať, že univerzálna jurisdikcia reflektuje medzinárodnoprávne normy, ktorých dodržiavanie je v záujme celého medzinárodného
spoločenstva a ktorých porušením je poškodený ktorýkoľvek štát. Definíciu takejto (kogentnej normy) obsahuje čl. 53 Viedenského
dohovoru o zmluvnom práve z r. 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties).
24 KONTOROVICH, E.: International Legal Reponses to Piracy off the Coast of Somalia. In: ASIL Insights, vol. 13, No. 2, (2009): “For
hundreds of years the doctrine [of universal jurisdiction] was applied exclusively to piracy. In recent decades, universal jurisdiction has
been applied by national courts to prosecute cases of war crimes, crimes against humanity and torture.“
25 Hostis humani generis, pozri vyššie. Porov. ale: KRAYTMAN, Y. S.: Universal Jurisdiction – Historical Roots and Modern Implications,
In: BSIS Journal of International Studies, vol. 2 (2005), s. 99: “...piracy was never an international crime but strictly grounds for
extraordinary jurisdiction“.
26 Pozri napr. KISSINGER, H. A.: The Pitfalls of Universal Jurisdiction. In: Foreign Affairs, vol. 80, No. 4 (2001), s. 86 a nasl.: “The
doctrine of universal jurisdiction asserts that some crimes are so heinous that their perpetrators should not escape justice by invoking ...
sovereign immunity“. Pozri tiež: FAIRMAN, Ch.: A note on Re Piracy jure gentium. In: AJIL, 1935, a. 41 a nasl. Inazumi, M.: Universal
Jurisdiction on Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimesunder International Law.
Utrecht: Intersentia, 2005, s. 51.
27 Pozri: PELLA, V.: La répression de la piraterie. In: RCADI, 1926 (V), p. 224: „Si l´acte est commis dans un territoire sans maître, il est
susceptible de répression universelle.“ Obdobne tento argument brala do úvahy aj Komisia pre medzinárodné právo v rámci
kodifikačných prác v r. 1956 (ACDI, vol. II, 1956, p. 282).
28 COMBACAU, J. - SUR, S.: Droit international public. Paris: LGDJ – Montchrestien, 2004, p. 158: „Les examples souvant cités de régles
impératives – interdiction de la piraterie, de l´esclavage, ... .“

525

pirátsku korisť a v zmysle zásady pirata non mutat dominium ju má navrátiť oprávnenému vlastníkovi.29 V zmysle čl. 107
Dohovoru však treba upozorniť, že takéto zabavenie náleží len vojnovým lodiam či lietadlám štátu, resp. štátnym lodiam
a lietadlám zreteľne označeným na tento účel.
V súvislosti s univerzálnou jurisdikciou je potrebné pripomenúť, že hoci v minulosti bolo štátom dané oprávnenie
pirátstvo trestne postihovať, v súčasnosti ide o povinnosť. V rámci územia spadajúceho pod výlučnú štátnu moc je
povinnosť dbať o dodržiavanie obsahu kogentných noriem uložená územnému suverénovi, v oblasti rei communis
omnium všetkým štátom.30
3
PRÁVNE PROSTRIEDKY BOJA PROTI SÚČASNÉMU PIRÁTSTVU – ŠPECIFIKÁ V NESTABILNOM
REGIÓNE AFRICKÉHO ROHU
Pokiaľ ide o právne prostriedky boja proti pirátstvu, v tomto článku sa zameriame len na ich (možnú) aplikáciu
v špecifických podmienkach somálskeho pobrežia, ktoré je podľa štatistík Medzinárodného námorného úradu jedným
z najviac ohrozených regiónov v súčasnosti, pokiaľ ide o nájazdy pirátov.31 Oblasť tzv. afrického rohu (Horn of Africa) je
poznačená politickou nestabilitou a práve kombinácia vnútroštátneho chaosu a geografickej pozície je ideálnou
predispozíciou pre pirátske útoky. Somálsko ako krajina s de facto neexistujúcou vládou a občianskymi nepokojmi nemá
politické no ani materiálne prostriedky, aby prijímala efektívne opatrenia v boji proti pirátom. Konkrétne ide o oblasť
Adenského zálivu, ktorý spája severovýchodné pobrežie Somálska a pobrežie Jemenu, a cez ktorý ročne prepláva okolo
20 tisíc lodí a denne sa preplaví 3 milióny barelov ropy.32 Adenský záliv zužujúci sa len na trinásť míľový prieliv je teda
najzraniteľnejším miestom trasy z Indického oceánu smerom k Suezskému prieplavu.
Môže sa zdať, že ako východisko pre právne prostriedky v boji proti pirátom by mohol poslúžiť inštitút
univerzálnej jurisdikcie. Na tomto mieste však treba uviesť, že univerzálna jurisdikcia v zmysle čl. 105 Dohovoru je
aplikovateľná len na šírom mori, resp. v oblasti nepodliehajúcej jurisdikcii žiadneho štátu. Útoky pirátov pri somálskom
pobreží (v hraniciach šírky jeho pobrežného mora33) nemožno teda subsumovať pod univerzálnu jurisdikciu, keďže ide
o suverénne územie Somálska, a samotné násilné činy v danom regióne teda ani pojmovo nenapĺňajú definičné znaky
námorného pirátstva v intenciách medzinárodného práva, predovšetkým Dohovoru. Pre terminologické zjednodušenie
však v ďalšom texte používame pojem pirátstvo aj pre násilné činy lodí pri somálskom pobreží.34
Práve na uvedenú nemožnosť aplikácie univerzálnej jurisdikcie a nerealizovateľnosť efektívnych opatrení
Somálska ako územného suveréna reagovala Bezpečnostná rada OSN prijatím série rezolúcií: č. 1816 (2008) z dňa 2.
júna 2008, č. 1838 (2008) z dňa 7. októbra 2008, č. 1844 (2008) z dňa 20. novembra 2008, 1846 (2008) z dňa 2.
decembra 2008 a č. 1851 (2008) z dňa 16. decembra 2008.35 (Z obdobia pred prijatím uvedených rezolúcií BR možno
spomenúť aktivity a opatrenia Medzinárodnej námornej organizácie.)36 Vo všetkých prípadoch išlo o rezolúcie prijaté
podľa kapitoly VII Charty OSN („acting under the Chapter VII“), čím je založená ich záväznosť pre všetky členské štáty.37
Hneď prvá z prijatých rezolúcií umožnila štátom, aby podnikli akciu proti pirátom aj v suverénnych somálskych
teritoriálnych vodách. Zároveň však výslovne uvádza, že toto rozhodnutie bolo prijaté so súhlasom somálskej vlády, ktorej
chýba spôsobilosť stíhať pirátov či zaistiť bezpečnosť svojich pobrežných vôd.38 Rezolúcia č. 1851 následne
predchádzajúce rezolúcie ešte rozšírila aj na územie somálskeho pobrežia (pevniny) a splnomocnila štáty a príslušné
regionálne organizácie „podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia ... za účelom potlačenia pirátskych činov a ozbrojených

BROWNLIE, I.: Principles of international law. New York: Oxford University Press, 1998, s. 237.
ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P.: Mezinárodné právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 259. Následne pozri pomerne vlažné
akcentovanie tejto povinnosti v čl. 100 Dohovoru: „Všetky štáty sú povinné v čo najväčšej miere spolupracovať pri zabraňovaní pirátstva
na šírom mori alebo na mieste nepodliehajúcom jurisdikcii žiadneho štátu“.
31 Pozri oficiálnu webovú stránku International Maritime Bureau (IMB).
32 Spracované podľa údajov IMB Piracy Reporting Centre, dostupné na: www.icc-ccs.org.uk/piracy-reporting-centre. Podľa údajov British
Institute of International and Comparative Law získali piráti v roku 2008 na výkupnom okolo 18 až 30 mil. amerických dolárov
(www.biicl.org).
33 Pozri bližšie v predchádzajúcom texte.
34 Na tomto mieste sa žiada pripomenúť, že hoci ide o skutky páchané v oblasti pobrežného mora Somálska, t.j. v oblasti, ktorá plne
podlieha režimu jeho výlučnej jurisdikcie, de facto je akýkoľvek účinný zásah Somálskej vlády nerealizovateľný, keďže v krajine od r.
1992 prebiehajú občianske nepokoje, v dôsledku ktorých Somálsko nemá efektívnu ústrednú vládu. Do krajiny s nízkou životnou úrovňou
plynú v rámci humanitárnej pomoci dodávky Svetového potravinového programu (UN World Food Programme, WFP). OSN v regióne
uskutočnila mierové misie s charakterom peace-keeping: UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia, apríl 1992 – marec 1993)
a UNOSOM II (marec 1993 – marec 1995).
35 Text rezolúcií je k dispozícii na www.un.org/sc.
36 Valné zhromaždenie IMO už v r. 2001 vypracovalo Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery
Against Ships. K ďalším opatreniam pozri: RGDIP, 2008, No. 3, Chronique des faits internationaux, s. 663 a nasl.
37 Rezolúcie podľa kapitoly VII Charty zaväzujúce všetky členské štáty prijíma Bezpečnostná rada v prípadoch ohrozenia mieru (threat
to peace), porušenia mieru (breach of peace) a útočných činov (act of agression). Pozri bližšie: VALUCH – RIŠOVÁ – SEMAN: Právo
medzinárodných organizácií, s. 128 a nasl.
38 “...with the consent of the government of Somalia which lacks the capacity to interdict pirates or patrol and secure its territorial waters.“
Res SC No. 1816 (2008).
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lúpežných činov na mori.“39 Treba však uviesť, že uvedené oprávnenie splnomocňuje len tie štáty a organizácie, ktoré boli
en avance prerokované so somálskou dočasnou vládou u Generálneho tajomníka OSN.40 Možno konštatovať, že uvedené
rezolúcie dovoľujúce štátom použiť ozbrojenú silu voči pirátom v suverénnych pobrežných vodách iného štátu svojou
povahou nemajú precedens. Aj preto dokumenty pripojené k rezolúciám zdôrazňujú, že tieto opatrenia možno aplikovať
len in concreto v prípade Somálska a nezakladajú žiadne obyčajové pravidlo medzinárodného práva.41 Navyše, rezolúcie
vyžadujú, aby sa všetky takéto opatrenia uskutočňovali pri rešpektovaní zásad a pravidiel humanitárneho práva42 a majú
predstavovať právny rámec pre ochranu obchodných lodí no najmä tých, ktoré prevážajú dodávky humanitárnej pomoci.
Na základe uvedených rezolúcií boli následne iniciované operácie NATO a EÚ, ako aj operácie koalícií viacerých
štátov vedených USA43. V prípade Severoatlantickej aliancie ide o operácie Allied Provider44, následne Allied Protector45
a Operation Ocean Shield46. V rámci Európskej únie treba spomenúť operáciu Atalanta47, ktorá je vôbec prvou námornou
operáciou EÚ (EUNAVFOR). Úlohou uvedených operácií je ochraňovať lode, ktoré doručujú humanitárnu pomoc do
Somálska a dodávky pre misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM)48, ako aj ďalšie plavidlá, plaviace sa v Adenskom
zálive a Arabskom mori. V rámci spomenutého je úlohou operácií aj narúšať akcie pirátov s cieľom ich zatknutia.
Práve právomoc zadržania a zatknutia pirátov zo strany štátov zúčastnených na operáciách nastoľuje problém
z hľadiska jej aplikácie a najmä následného postupu. Je totiž namieste položiť si otázku, čo robiť so zadržanými, resp.
zatknutými pirátmi, inými slovami ako reálne a v súlade s dostupným právnym rámcom zabezpečiť trestné konanie osôb
zadržaných ako pirátov. Právomoc vykonať ozbrojenú akciu na suverénnom území iného štátu ako aj právomoc zadržať
a zatknúť piráta nemožno vykladať extenzívne a považovať ju aj za právomoc piráta trestne stíhať a trestať (to prosecute).
Právny režim Dohovoru z Montego Bay a jeho princíp univerzálnej jurisdikcie nemožno aplikovať z dôvodov už
spomenutých. Okrem toho, tento neupravuje otázky trestného postihu pirátov, ktoré sú ponechané vnútroštátnemu
trestnému právu tak hmotnému i procesnému jednotlivých štátov. Na rozdiel od dohovorov medzinárodního trestného
práva, ktoré aspoň usilujú o harmonizáciu skutkových podstát a úpravu trestnej jurisdikcie, Dohovor z Montego Bay
ponecháva tieto otázky nevyriešené. Implicitne síce potvrdzuje univerzálnu jurisdikciu uznávanú už v tradičnom
medzinárodnom práve, nakoľko rozhodovanie je zverené vnútroštátnym súdom štátu, ktorý uskutočnil zabavenie lode.
Uvedené však nezaručuje, že vnútroštátne právo takéhoto štátu upravuje trestnú jurisdikciu vo vzťahu k pirátstvu na
základe princípu univerzality. Z Dohovoru ani výslovne nevyplýva povinnosť každého štátu upraviť skutkovú podstatu
pirátstva vo svojom trestnom práve. Väčšina pirátskych činov by síce mohla byť subsumovaná pod iné ustanovenia
trestných zákonov, ani to však nezaručuje, že každý štát bude v praxi schopný, resp. ochotný uplatniť svoju trestnú
jurisdikciu.49
Iným právnym nástrojom môže byť Dohovor OSN o potlačovaní protiprávnych činov voči bezpečnosti námornej
plavby (tzv. Dohovor SUA) z roku 1988.50 Pôsobnosť nie je obmedzená len na činy páchané na šírom mori (čl. 4)
a dohovor zakladá právomoc štátov zatknúť a stíhať osoby, ktoré sa dopustia násilných činov (čl. 6) v zmysle ďalších
39 “...to undertake all necessary measures that are appropriate in Somalia, for the purpose of suppressing acts of piracy and armed
robbery at sea“. Res SC No. 1851 (2008).
40 Ide najmä o Kanadu, Indiu, Čínu, Rusko, Turecko, Spojené štáty americké, Európsku úniu a NATO. Cit. podľa: Lelarge, A.: La Somalie
entre anarchie et piraterie. In: Journal du Droit International, No. 2/2010, an. 137, Paris, s. 464.
41 KONTOROVICH, E.: International Legal Reponses to Piracy off the Coast of Somalia. In: ASIL Insights, vol. 13, No. 2, (2009).
42 Ide predovšetkým o Ženevské konvencie a protokoly k nim z r. 1949. Pirátov je potrebné považovať za nekombatantov, resp. civilistov,
ktorí v zmysle medzinárodného humanitárneho práva nesmú predstavovať cieľ s výnimkou prípadov legitímneho výkonu sebaobrany.
43 Operácia USA s názvom CTF-151 od 22. januára 2009.
44 Táto operácia bola vytvorená na základe rozhodnutia ministrov obrany členských štátov NATO na zasadnutí Severoatlantickej rady
v Budapešti 9. októbra 2008. Prebiehala v čase od 24. októbra do 12. decembra 2008. Podrobnosti o operácii pozri:
http://www.nato.int/shape/news/2008/12/081212a.html
45 Operácia prebiehala od 24. marca do 29. júna 2009 uskutočňovaná Stálou námornou skupinou NATO Standing NATO Maritime
Group-1 (SNMG-1) a po 29. 6. 2009 SNMG-2 v rámci predošlej Operation Allied Provider. K podrobnostiam pozri:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm.
46 Operácia bola schválená Severoatlantickou radou 17. augusta 2009 s predpokladaným ukončením do konca roku 2012. Stavia na
predchádzajúcich dvoch operáciách a zároveň rozšírila územnú pôsobnosť jednotiek SNMG-2. Bližšie pozri:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm.
47 Rada EÚ dňa 10. novembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/851/SZBP o vojenskej operácii EÚ na podporu potláčania pirátskych
činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží. Dňa 14. júna 2010 Rada pre zahraničné veci rozhodla o predĺžení operácie až do
konca roku 2012. Námornú operáciu dopĺňa aj výcviková misia EÚ v Somálsku (EUTM), ktorá prispieva k posilneniu somálskych
bezpečnostných síl na pevnine. Podrobnosti o operácii pozri: http://www.eunavfor.eu/. Doplnkovým inštitútom je aj zriadenie internetovej
stránky www.mschoa.eu, kde spoločnosti môžu registrovať svoje lode a ich trasy prechádzajúce oblasťou, čím informujú velenie
EUNAVFOR o polohe svojich lodí.
48 The African Union Mission in Somalia. Ide o mierovú misiu Africkej únie (peace-keeping mission) vykonávanú pod mandátom OSN
(S/Res/1774/2007), ktorá bola vytvorená Radou Africkej únie pre bezpečnosť a mier (African Union´s Peace and Security Council) 19.
januára 2007 a nahradila predošlú IGASOM (Inter-Governmental Authority on Peace Support Mission to Somalia), zriadenú v septembri
2006. Podrobnosti o misii pozri: http://www.amisom-au.org/.
49 ŠTURMA, P.: Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století.
In: Trestněprávní revue 7, 193, 2009.
50 UN Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA, 10.3.1988).
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ustanovení Dohovoru. Problémom však je, že aj v súčasnosti nie je počet zmluvných strán Dohovoru výrazný51 a niektorí
ho označujú za „spiacu“ zmluvu (dormant treaty).52 Vydanie pirátov Somálsku ako územnému suverénovi s náležitou
jurisdikciou nie je želateľné minimálne z dvoch dôvodov: prvom rade treba vziať do úvahy skutočnosť, že vzhľadom na
nefunkčnosť politických štruktúr Somálska možno momentálne pochybovať o schopnosti jeho súdneho systému a orgánov
činných v trestnom konaní stíhať a trestať osoby podozrivé z pirátstva, v druhom rade treba reflektovať
medzinárodnoprávny záväzok štátov obsiahnutý vo viacerých medzinárodných zmluvách: nevydať osobu do krajiny, kde
je dôvodná obava, že táto bude podrobená nespravodlivému súdnemu konaniu či následnému krutému trestu – tzv.
záväzok non-refoulement.53 V praxi je častým javom, že štáty vykonávajúce kontrolu v daných oblastiach Adenského
zálivu uprednostňujú pirátov nestíhať, resp. prepustiť na slobodu bez vznesenia obvinenia, keďže v opačnom prípade
predpokladajú ťažkosti s uskutočňovaním súdneho konania a nemalými výdavkami.54 Čiastočným prostriedkom je – aspoň
na úrovni inter partes – Dohoda uzavretá medzi EÚ a Keňou dňa 6. marca 2009, na základe ktorej je možný presun
a vydanie zadržaných pirátov keňským orgánom za účelom trestného konania.55
4

ZÁVER
Námorné pirátstvo je v medzinárodnom práve dlhodobo považované za zločin podľa medzinárodného práva
(crime under international law, hostis humani generis), alebo prinajmenšom za jeden z prípadov, ktoré zakladajú
univerzálnu jurisdikciu všetkých štátov medzinárodného spoločenstva. Hoci koncept univerzálnej jurisdikcie sa vývojom
menil a vzhľadom na súčasnú ustálenosť kogentnosti zločinov podľa medzinárodného práva možno povedať, že rozširoval
svoju pôsobnosť, v minulosti bolo práve pirátstvo uznávané ako jediný prípad univerzálnej jurisdikcie. Paradoxne, ostatný
vývoj medzinárodného diania, predovšetkým útoky „novodobých pirátov“ v Adenskom zálive pri somálskom pobreží
nasvedčujú, že práve v tomto konkrétnom prípade je aplikácia inštitútu univerzálnej jurisdikcie stricto sensu problematická.
Platné medzinárodnoprávne normy, predovšetkým Dohovor o morskom práve z roku 1982, totiž ako podmienku výkonu
univerzálnej jurisdikcie stanovuje ratione loci – šíre more (resp. oblasť mimo jurisdikcie ktoréhokoľvek štátu) a násilné činy
v somálskych pobrežných vodách teda v zmysle uvedeného nemožno právne kvalifikovať ako pirátske činy podľa
medzinárodného práva, ktoré by konštituovali univerzálnu jurisdikciu. Somálsko ako územný suverén, ktorý je
kompetentný na výkon svojej výlučnej jurisdikcie nad pirátskymi loďami koristiacimi v jeho teritoriálnych vodách, de facto
nedisponuje účinnými prostriedkami na zásahy proti pirátom, keďže už od roku 1992 predstavuje krajinu s nestabilnou
a neefektívnou ústrednou vládou. Napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo – reprezentované Organizáciou
Spojených národov – podniklo v tejto súvislosti právne kroky a rezolúciami Bezpečnostnej rady poskytlo štátom mandát na
proti-pirátske zásahy aj v suverénnych oblastiach Somálska, výsledkom ktorého boli a sú relatívne úspešné operácie
NATO a EÚ, násilné činy na mori ako aj nepokoje v regióne znamenajú naďalej hrozbu pre stabilitu a medzinárodnú
bezpečnosť. Pirátske lode totiž útočia nielen na komerčné plavidlá prevážajúce predovšetkým ropu (napr. saudskoarabský
tanker Sirius Star), ale aj na turistické a výletné lode (napr. francúzska jachta Le Ponant), a najmä na dodávky
humanitárnej pomoci, ktorá do krajiny plynie v rámci Svetového potravinového programu, čo len prispieva k predlžovaniu
konfliktu a zvyšovaniu napätia. Taktiež vyvstáva otázka stíhania a súdenia osôb podozrivých z pirátstva, keďže platné
medzinárodnoprávne nástroje nie sú dostatočným, resp. sú len čiastočným východiskom pre riešenie tohto problému.
Je mylné sa domnievať, že problém námorných pirátskych činov pri somálskom pobreží sa Slovenskej republiky
nedotýka, resp. je nám – nielen z geografického aspektu – vzdialený. Svedčí o tom jednak skutočnosť, že ako súčasť
euroatlantických štruktúr a členský štát OSN máme určité medzinárodnoprávne záväzky a vyriešenie situácie, ktorá
nenecháva chladnými ani významných činiteľov medzinárodných vzťahov, by malo byť v záujme aj našej zahraničnej
politiky. Na druhej strane si treba uvedomiť aj ekonomický rozmer daného problému, spočívajúci v hospodárskych
dopadoch pirátskej koristnej činnosti na svetové trhy komodít a vo finančnej náročnosti samotných euroatlantických
operácií.
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REFLEXIA APLIKÁCIE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE V PRAXI NAJVYŠŠÍCH
SÚDNYCH AUTORÍT ČESKEJ REPUBLIKY1
Ondrej Hamuľák
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok približuje základné východiská prebiehajúceho výskumu problematiky reakcie najvyšších súdnych
autorít Českej republiky na fenomén členstva v Európskej únii a aplikácie práva tejto supranacionálnej entity. Na sklonku
prvej dekády obdobia po pristúpení je na jednej strane pomerne skoro na nejaké pokusy o definitívne vymedzenie vzťahu
práva Európskej únie a práva Českej republiky i na prístup najvyšších súdov k tejto otázke. Na druhú stranu je tu však
priestor pre zahájenie určitej reflexie a vytvorenie základných výskumných bodov pre takúto analýzu v budúcnosti.
Kľúčové slová: právo Európskej únie, Česká republika, aplikácia, Ústavný súd, Najvyšší správny súd, Najvyšší súd.
Abstract: This contribution determines fundamental assumptions of the current research of the author on the issues of the
reaction and attitude of the highest judicial authorities of the Czech Republic to the phenomenon of European Union
membership and application of the supranational law by them. At the end of the first decade following the accession to the
Union it is almost impossible to identify definitively the relationship of European Union law and law of the Czech Republic
and attitude of the highest courts on this issue. On the other hand, there is a space and it is a time now to launch some
reflection and to create a basic research points for such an analysis in the future.
Key words: EU law, Czech Republic, Application, Constitutional Court, Supreme Administrative Court, Supreme Court.
1

ÚVOD
Aplikácia práva Európskej únie na národnej úrovni je tematickým evergreenom a obzvlášť v prepojení na nové
členské štáty Únie patrí k najrozoberanejším témam diskusií a analýz ponúkaných právnou vedou2 i praxou.3 Cieľom
nasledujúceho príspevku nie je dokončovať či zovšeobecňovať prebiehajúce diskusie, ani s konečnou platnosťou
doktrinálne zhodnotiť význam práva EU pre českú aplikačnú prax. Malá odborno-literárna forma zborníkového príspevku
ostatne na takéto analýzy ani neponúka dostatok priestoru. Navyše akákoľvek snaha o podrobnú evaluáciu v súčasnosti
môže vyvolať istú dávku skepsy. Dôvodom pre ňu je skutočnosť, že právna i spoločenská reflexia fenoménu členstva
v EU je v nových členských štátov, vrátane Českej republiky, stále v štádiu získavania skúseností a prvotnej
štandardizácie. V tomto ohľade mi nedá nespomenúť glosu bývalého čínskeho premiéra Čou-En-Laia, ktorý na otázku,
ako by zhodnotil všeobecný význam Francúzskej revolúcie pre spoločenský vývoj reagoval slovami, že na takéto
hodnotenie je ešte príliš skoro. My pri hodnotení aplikácie práva EU v nových členských štátoch sme z tohto pohľadu
v ešte zložitejšej situácii prebiehajúcej prvej dekády elementárneho učenia sa. Určite ale nie je na mieste rezignovať
aspoň na pokusy o určité zhodnotenia a empirickú reflexiu.
Spoločne s kolegom Václavom Stehlíkom sme v roku 2011 hlavnými riešiteľmi výskumného projektu venovaného
analýze vzťahov a interakcií medzi českým a európskym právom. Hlavným okruhom nášho záujmu je evaluácia
rozhodovacej činnosti troch najvyšších súdnych autorít Českej republiky, konkrétne Ústavného súdu, Najvyššieho
správneho súdu a Najvyššieho súdu. Vzhľadom k sídelnému mesto všetkých uvedených súdov a parafrázou na klasiku
modernej českej kinematografie4 by sme mohli náš projekt nazvať „Európa v Brne - žiadna nuda“. Otázka prispôsobovania
sa uvedených autorít realite členstva v Európskej únii (spojeného s povinnosťou aplikácie práva Európskej Únie) nás viedli
k stanoveniu základnej hypotézy, ktorú má náš výskum dokázať. Doterajšia skúsenosť preukazuje, že akceptácia
charakterových vlastností práva Európskej únie, ako aj aplikácia tohto práva v praxi najvyšších súdnych autorít nie sú
raritným javom a neviedli k narušeniu konzistentnosti českého právneho poriadku ako celku.
V tomto príspevku ponúkam zhrnutie základných východiskových bodov ďalšieho výskumu. Dá sa povedať, že
ide o prvotné vykročenie5, ktoré má naznačiť ďalšie výstupy z riešenia nášho spoločného projektu. I preto obsahuje tento

1 Tento príspevok vznikol v rámci plnenia projektu IGA UP č. PF_2011_007 (Vztahy a interakce mezi českým právem a právem Evropské
unie - východiska a aktuální otázky).
2 Za všetky napríklad ŁAZOWSKI A. (ed) The Application of EU Law in the New Member States Brawe New World.
3 Napríklad analýzy v rámci vedeckého projektu Ministerstva zahraničných vecí ČR, RM 13/02/08 - „Aplikace práva Evropské unie v
České republice“, či analýza zahraničného oddelenia Najvyššieho súdu ČR, „Souhrná zpráva o rozhodovací praxi českých civilních soudů
v případech s evropským prvkem 2004-2008.
4 Nuda v Brně, Česká republika 2003, produkcia: Česká televize, réžia: Vladimír Morávek, scenár: Jan Budař, Vladimír Morávek.
5 Aj keď v našom snažení samozrejme nejde o absolútnu prvotinu. Základné kamene ďalšieho výskumu boli položené už v predošlých
prácach. Napríklad HAMUĽÁK, O. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky, alebo STEHLÍK, V. Limity pro užití
národních procesních předpisů při aplikaci komunitárního práva.
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príspevok predovšetkým determináciu východiskových evaluačných a komparačných bodov, určité inštrumentárium
ďalšieho výskumu a nie podrobnú analýzu kazuistiky.
2

VÝCHODISKÁ A INŠTRUMENTÁRIUM
M. Bobek a Z. Kühn vo svojom rozbore aplikácie práva Európskej únie v Českej republike, do istej miery
skepticky, konštatujú, že očakávaná povodeň európskych otázok valiaca sa na Českú republiku (ako aj na iné štáty, ktoré
pristúpili k Únii v rokoch 2004 a 2007) nenastala, a že české zeme zostávajú i naďalej suché.6 Ich skepsa sa týka
predovšetkým toho, že prax za prvé roky členstva nepriniesla otvorenie a teda ani vyriešenie všetkých otázok aplikácie
práva Európskej únie, jeho stretov s právom národným a určenia ich vzájomného vzťahu. I napriek tomu ale podávajú
rozbor hlavných otázok i problémov, ktorým musela aplikačná prax na pozadí členstva v Únii v posledných rokoch čeliť.
Nie je jednoduché, a podľa môjho názoru ani dosť dobre možné, odhaliť, kde ležia základy počiatočných
problémov s aplikáciou práva Európskej únie. Dôvodom, zvlášť u všeobecných súdov nižších inštancií, môže byť
napríklad ich neochota zaoberať sa takýmito otázkami. V správe o rozhodovacej činnosti českých civilných súdov
v prípadoch s európskym prvkom poukázalo zahraničné oddelenie Najvyššieho súdu Českej republiky na to, že niektoré
súdy reagovali na dotazník (na základe ktorého správa vznikala), že sa otázkami práva Európskej únie vôbec nezaoberajú
(sic!), resp. na dotazník neboli ochotné odpovedať.7 Iným dôvodom môže byť i vek justície a s tým spojená znalosť práva
Európskej únie. Vzhľadom k tomu, že prvé katedry európskeho práva či sekcie tohto práva v rámci internacionalistických
katedier vznikali v Českej republike až od začiatku 90. rokov, nie je ničím výnimočným, že sudkyne a sudcovia pôsobiaci
v českej justícii neabsolvovali v rámci svojho právnického štúdia ani základné kurzy tohto práva. Dôvodom pre nízky počet
relevantných káuz s európskym prvkom pred najvyššími súdnymi autoritami v Českej republike je potom určite tá
skutočnosť, že obdobie šiestich či siedmych rokov je príliš krátka doba na to, aby sa k nim dostalo potrebné množstvo
prípadov otvárajúcich tieto otázky. Právo Európskej únie bolo od okamihu pristúpenia pričlenené k mase aplikovateľnej
právnej regulácie, nie je cudzím právom, ktoré by sa muselo dokazovať a platí o ňom, že spadá pod logiku zásady iura
novit curia.8 Na druhej strane, s prihliadnutím k uvádzaným znalostným medzerám a s vedomím faktu, že právo Európskej
únie často krát zohráva rolu podporného argumentu alebo výkladového vodidla, ale platí, že jeho objavovanie
a používanie pred národnými súdmi je závislé i na miere bdelosti účastníkov. Zásada vigilandibus iura (hlavne
v súkromnoprávnych kauzách) platí i v súvislosti s (ne)aplikáciou práva Európskej únie a schopnosť nachádzať podporné
argumenty pre svoje tvrdenia zo strany účastníkov môže byť tiež faktorom vplývajúcim na stav používania
supranacionálneho práva v praxi.
Pristúpenie k Európskej únii skutočne nevyvolalo záplavy európskych implikácii v rozhodovacej činnosti všetkých
českých súdov či iných orgánov aplikácie práva v takej miere, ako by sa dalo očakávať. Na druhej strane ale platí, že
i pozvoľné presakovanie má svoj význam a je určitým znakom prvých rokov členstva. Pozitívnym javom je tá skutočnosť,
že história prvých skúsenostných rokov priniesla zaujímavé rozhodnutia najvyšších súdnych autorít Českej republiky a boli
v nej položené základy ďalšieho vývoja i určitej všeobecnej determinácie ich prístupu k otázkam spojeným s právom
Európskej únie. V tretej časti tohto príspevku sa budem venovať elementárnej analýze postoja týchto súdnych telies
k problematike akceptácie a aplikácie práva Európskej únie a možných trecích plôch medzi týmto právom a právom
Českej republiky tak, ako sa vyvinuli v prvých rokoch členstva. Základnými otázkami tejto analýzy a zároveň určitým
komparatívnym inštrumentáriom budú:
⇒ otázka automatickej aplikácie práva Európskej únie tak, ako to vyžadujú charakterové vlastnosti tohto
právneho systému9 a akceptácia tohto právneho požiadavku zo strany najvyšších súdnych autorít;
⇒ objavovanie prípadných konfliktných situácií v rámci aplikačnej praxe vyplývajúcich z koexistencie
národného práva a práva Európskej únie v jednom priestore a rovnakom čase;
⇒ hľadanie nástrojov efektívneho vyriešenia naznačeného konfliktu;

6 BOBEK, M. - KÜHN, Z.: What about that “Incoming Tide”? The Application of the EU Law in the Czech Republic, s. 325. Autori
parafrázujú slová lorda Denninga, ktorý vtedajšie právo Európskych spoločenstiev (z pohľadu národnej praxe) prirovnal k povodni, ktorá
sa rozlieva z riek a nedá sa zastaviť.
7 BONČKOVÁ, H. - ŽONDRA, M. Souhrná zpráva o rozhodovací praxi českých civilních soudů v případech s evropským prvkem (20042008). s. 11.
8 K problémom s nepochopením tohto faktu pozri napr. BOBEK, M. Hocjaké európske právo. V súvislosti s uplatnením pravidla iura novit
curia v spojení s právom Európskej únie je vhodné poukázať na poznámku J. Camrdu (pozri CAMRDA, J. Právo Evropské unie a
Evropských společenství v rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, s. 163), podľa ktorého určitú výnimku z onoho pravidla tvorí
právna úprava rozhodovania o správnych žalobách podľa § 75 ods. 2 z. č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní, ktorý viaže prieskumnú
právomoc správneho súdu len na žalobné body, ktoré žalobca uviedol. Podľa autorovho výkladu tu súd vychádza z právneho posúdenia
žalobcu a v prípade nevyslovenia argumentu založeného na práve Európskej únie k tomuto právu nemusí (ale môže) prihliadať. Podľa
môjho názoru je správny súd aj napriek tomuto národnému pravidlu povinný využiť naznačenú diskréciu a vždy prihliadať k právu
Európskej únie, ktoré je súčasťou aplikovateľnej právnej masy na území Českej republiky. V opačnom prípade by národný súd
nerešpektoval základný členský záväzok lojality a narušoval by požiadavku jednotnej aplikácia práva Európskej únie vo všetkých štátoch.
9 Postavené predovšetkým na princípoch priameho (bezprostredného) účinku a prednosti práva Európskej únie, základy ktorých
vymedzil Súdny dvor Európskej únie v rozsudkoch vo veciach 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Orderneming van Gend en
Loos vs. Nederlandse Administratie der Belastingen. [1963] ECR 1 a 6/64 Flaminio Costa vs. ENEL. [1964] ECR 585, 593.
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⇒

a nakoniec otázka ochoty skúmaných súdnych autorít participovať na súdnom dialógu v rámci
Európskej únie prostredníctvom využívania inštitútu predbežných otázok podávaných Súdnemu dvoru
Európskej únie.

3
ZÁKLADY PRÍSTUPU NAJVYŠŠÍCH SÚDNYCH AUTORÍT ČESKEJ REPUBLIKY K APLIKÁCII PRÁVA
EURÓPSKEJ ÚNIE
Skôr, než sa dostanem k priblíženiu východiskových téz analýzy problematiky reflexie práva Európskej únie
v rozhodovacej praxi najvyšších súdnych autorít Českej republiky, dovoľujem si pripomenúť skeptické povzdychnutie
z úvodu. Krátke obdobie, na ktoré sa viaže skúmaná problematika na jednej strane, a výnimočná povaha vysokých
súdnych autorít, ktoré v jednotlivých kauzách logicky môžu rozhodovať až s určitým časovým odstupom (NS, NSS) či za
špecifických podmienok (ÚS) na strane druhej, bránia tomu, aby som mohol ponúknuť konečné súdy. Uzatvoreniu či
konečnosti výskumného zámeru ďalej bráni i tá skutočnosť, že tak, ako sa vyvíja samotná európska integrácia, tak nie je
konečnou ani množina vlastností práva, ktoré je jej korelátom a tak isto nemôže byť uzatvorená ani otázka vymedzovania
vzťahových línií medzi týmto právom a právom členských štátov. Nasledujúce krátke podkapitoly ponúkajú odraz hlavných
línií prístupu českého Ústavného súdu, Najvyššieho správneho súdu a Najvyššieho súdu tak, aby pomohli k vytvoreniu
základnej predstavy o rozoberanej problematike. Sú vystavané ako stručná introdukcia bez toho, aby mali ambíciu na
úplnosť.
4

ÚSTAVNÝ SÚD ČESKEJ REPUBLIKY
Český orgán ochrany ústavnosti sa zaoberal celou paletou vlastností práva Európskej únie i otázok vymedzenia
vzťahu medzi týmto právom a právom Českej republiky, samozrejme predovšetkým jeho ústavnej dimenzie. Hneď
v počiatočnom období po pristúpení sa mu dostalo možnosti riešiť základné otázky právneho základu pôsobenia práva EU
v českom právnom poriadku (Cukerné kvóty III10), vymedzenia limitov aplikácia supranacionálneho práva (Cukerné kvóty
III a Evropský zatýkací rozkaz11) alebo vysloviť názor na posuny v rámci európskej integrácie spojené s prijatím
Lisabonskej zmluvy (nálezy Lisabonská smlouva I a II12). Záver o tom, že judikatúru Ústavného súdu môžeme označovať
za teoreticky najbohatšiu13, vyplýva určite i zo „šťastia“ na veľké európske kauzy. Vzhľadom na komplexnosť jeho prístupu
a množstvo riešených otázok je možné v rámci rozboru prístupu k otázkam práva Európskej únie označiť Ústavný súd za
„najdoktrinálnejšiu“ autoritu.
Čo sa týka prístupu Ústavného súdu k aplikácii správa Európskej únie teda k chápaniu tohto práva ako súčasti
českej právnej reality, preukázal Ústavný súd otvorenosť a ochotu uznať autonómne vlastnosti tohto právneho systému.
Kľúčovým v tomto ohľade je hneď prvý veľký európsky nález v kauze Cukerné kvóty, v ktorom Ústavný súd uznal
samostatnosť supranacionálneho právneho systému. Je to toto právo samo, ktoré vymedzuje svoje aplikačné vlastnosti.
Podľa Ústavného súdu české (ústavné) právo tieto vlastnosti akceptuje a prostredníctvom inkorporačnej normy (čl. 10a
Ústavy ČR) sa otvára ich plnému presadeniu sa. Právo Európskej únie leží mimo diskréciu českých orgánov, ktoré
nielenže nemôžu rozhodovať o otázke jeho platnosti, ale nemôžu ani bližšie definovať jeho charakterové vlastnosti.
Presadenie sa práva Európskej únie ale nie je bezhraničné. Český právny (a ústavný) poriadok, ako európsky otvorený
systém práva, nestratil ani po pristúpení k Únii svoju hodnotovú základňu. V prípade, že sa v rámci aplikácie európskeho
práva objaví konflikt medzi týmto právom a právom Českej republiky, je supranacionálne právo v rámci svojej superiority
schopné prevládnuť iba potiaľ, kým sa jeho aplikácia nedotkne elementárnych hodnôt českej ústavnosti. V situáciách,
v ktorých by sa právo Európskej únie dotýkalo suverenity Českej republiky alebo chápania republiky ako materiálneho
právneho štátu, už toto právo stráca svoju nadradenosť a Ústavný súd nehodlá akceptovať jeho samopresaditeľnosť. Je
možné konštatovať, že členstvo republiky v Únii (ktoré je predpokladom presadenia sa supranacionálneho práva) nemôže
popierať republiku samu. Ústavný súd v niekoľkých kauzách (Cukerné kvóty, Európsky zatýkací rozkaz i Lisabonské
nálezy) pripomína, že takýto konflikt, resp. jeho vznik je silne hypotetický, ale aj tak sa stavia do role posledného arbitra.
Zároveň však preukazuje svoju pre-európsku pozíciu a ponúka inštrumentárium pre riešenie prípadného konfliktu.
Ústavný súd akceptuje nielen priame presadenie sa práva Európskej únie, ale všetky jeho aplikačné vlastnosti. Medzi ne
patrí tiež zásada nepriameho účinku či eurokonformného výkladu národného práva. Tá nevychádza len z judikatúry
Súdneho dvora14, ale taktiež ako vnútroštátne ústavné pravidlo z čl. 1 ods. 2 Ústavy. Podľa Ústavného súdu sa toto
pravidlo dotýka i výkladu ústavného práva (Cukerné kvóty, Európsky zatýkací rozkaz). Preto tam, kde sa objaví
nezrovnalosť či určitý konflikt medzi právom Európskej únie a ústavným právom Českej republiky, musí byť ono národné
pravidlo vykladané tak, aby nebránilo dosahovaniu cieľov európskej normy. Prvým základným predpokladom je
samozrejme existujúca možnosť výkladu domáceho pravidla. V prípade, že toto pravidlo nepripúšťa žiadny výklad, nie je

Nález Ústavného súdu Pl. ÚS 50/04 „Produkční kvóty cukru“.
Nález Ústavného súdu Pl. ÚS 66/04 „Evropský zatýkací rozkaz“.
12 Nálezy Ústavného súdu Pl. ÚS 19/08 z 26. 11. 2008 “Lisabonská smlouva I“ a Pl. ÚS 29/09 z 3. 11. 2009 „Lisabonská smlouva II“.
13 K vytváraniu určitého doktrinálneho vymedzenia prístupu tohto súdu k otázkam práva Európskej únie pozri napríklad ZEMÁNEK, J. The
Emerging Czech Constitutional Doctrine of European Law; HAMUĽÁK, O. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České
republiky; alebo ŠIŠKOVÁ, N. - MATOCHOVÁ, S.: Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR.
14 Za všetky rozhodnutie Súdneho dvora 14/83 Von Colson and Kamann vs. Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891.
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možné vyriešiť konflikt inak, než novelou ústavnej normy (Európsky zatýkací rozkaz). Pripustením európsky motivovanej
zmeny ústavného pravidla tak Ústavný súd objavuje ďalší nástroj riešenie konfliktu medzi českým a európskym právom.
V tomto ohľade ale musíme mať stále na pamäti už spomínaný limit presadenia sa aplikácie práva EU, ktorým je
nedotknuteľnosť ohniskových noriem materiálnej ústavnosti, ktoré ležia mimo diskréciu českého ústavodarca (a to bez
ohľadu na európsku či akúkoľvek inú motiváciu ústavnej zmeny). Už z predošlých riadkov je zrejmé, že Ústavný súd
preukázal otvorenosť voči európskym otázkam v pomerne širokej miere. Aplikácia práva Európskej únie leží v rukách
súdov, ústavné súdnictvo nevynímajúc, preto je i jeho pozitívny prístup dôležitým faktorom presadenia sa európskeho
práva a plnenia členských povinností Českej republiky. Okrem aplikácie práva Európskej únie a postupovania podľa
„luxemburských“ návodov, je významným znakom participácie súdnictva na funkčnosti právneho systému Únie
i kooperácia so Súdnym dvorom Európskej únie prostredníctvom inštitútu predbežných otázok15. Čo sa týka aktívneho
využívania tohto špeciálneho konania, zostáva Ústavný súd zatiaľ pasívny a v praxi doposiaľ žiadnu predbežnú otázku
nepodal. Pravdou je tiež to, že do dnešnej doby nepodal priamu odpoveď na to, či sám seba považuje za súd, ktorý by
mal vstúpiť do arény prejudiciálneho konania. Na druhú stranu ale nie je možné opomínať zaujímavý bod jeho doktríny.
Ústavný súd totiž niekoľkokrát „koketoval“ s myšlienkou podať luxemburskému súdu predbežnú otázku, avšak
v konkrétnych kauzách k tomuto kroku nepristúpil buď preto, že v podobných veciach už bolo zahájené prejudiciálne
konanie iným súdom (Európsky zatýkací rozkaz), alebo (čo je väčšinovým javom) preto, že neobjavil potrebu žiadať
Súdny dvor o odpoveď z toho dôvodu, že sa jednalo o problematiku už vyriešenú luxemburskou judikatúrou (Cukerné
kvóty), či otázku, ktorá pripúšťala jasnú odpoveď.16 Ústavný súd, využívajúc diskrečnú voľnosť teórií acte clair a acte
éclairé17, sa teda správa ako súd oprávnený podať predbežnú otázku a pravdepodobne zostáva len otázkou času, kedy
zaháji skutočnú spoluprácu so Súdnym dvorom. Jeho pozitívny „vzťah“ k prejudiciálnemu konaniu nakoniec odzrkadľuje i
jednoznačný postoj v otázke plnenia povinnosti súdov poslednej inštancie predkladať Súdnemu dvoru predbežné otázky.
Ústavný súd totiž považuje situáciu, kedy súd poslednej inštancie arbitrárne ignoruje obligatórnosť prejudiciálneho
konania podľa čl. 267 tretí pod odsek ZFEU, za porušenie ústavného práva na zákonného sudcu, čím stavia sám seba do
role pasívneho ochrancu relevancie prejudiciálneho konania (kľúčovým je nález v kauze Pfitzer18).
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NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD ČESKEJ REPUBLIKY
Prepracovanou európsky konotovanou judikatúrou disponuje i Najvyšší správny súd. Tento súd dokázal hneď
v prvom období svoje pre-európske naladenie a stal sa pionierom povedzme štandardnej aplikácie európskej právnej
masy. Aj keď ide len o dohady, dovoľujem si vysloviť záver, podľa ktorého leží základ tohto stavu v personálnom obsadení
súdu ako aj v kvalitnom zázemí, ktoré pre sudcov vytvára kancelária súdu a zvlášť jeho oddelenie dokumentácie
a analytiky. Najvyšší správny súd v rámci riešených káuz preukázal schopnosť akceptovať charakterové vlastnosti práva
Európskej únie a v podstate s platí, že s týmto právom pracuje ako so štandardnou súčasťou českého právneho poriadku.
V porovnaní s judikatúrou Ústavného súdu je logicky jeho práca s právom Európskej únie menej doktrinálna. Vzhľadom
k tomu, že rieši konkrétne kauzy mu pre vymedzovanie postoja k abstraktným otázkam nezostáva toľko priestoru.
Vzhľadom k tomu, že bez problémov akceptuje tak priamy účinok noriem práva Európskej únie, ako aj nepriamy vplyv =
povinnosť európsky ladenej interpretácie národného práva, je možné tento súd označiť prídomkom „najotvorenejšia“
autorita.
Súdna prax Najvyššieho správneho súdu priniesla od okamihu pristúpenia niekoľko variant práce s európskym
právom. Najvyšší správny súd akceptuje pravidlo aplikácie bezprostredne použiteľných noriem práva Európskej únie, tak
ako túto vlastnosť vymedzuje sama dogmatika supranacionálneho práva19 a rovnako i pravidlo eurokonformného výkladu
národného práva20. Z akceptácie dogmatiky samotného európskeho práva potom vyplýva i jeho pozitívny postoj voči
princípu aplikačnej prednosti pravidiel práva Európskej únie. Otvorený prístup Najvyššieho správneho súdu a uznanie
aproximačnej úlohy noriem európskeho práva sa odráža i v širokom chápaní uvedených nepriamych vplyvov. Najvyšší
správny súd prejavuje ochotu vystavať svoju argumentáciu na princípe eurokonformného výkladu nielen v prípadoch, kde
sa kauza objavila po pristúpení, ale i v prípadoch, kedy posudzované skutkové okolnosti nastali pred vstupom do Únie.
Podľa slov súdu je povinnosťou národných súdov akceptovať ciele európskych noriem i v prípade, že národná úprava
aplikovaná na skutkový stav, ktorý nastal pred pristúpením, bola prijatá za účelom zbližovania českého a európskeho
práva (rozsudok č.j. 2 Afs 92/2005). M. Bobek a Z. Kühn hovoria v tomto prípade o tzv. princípe harmonickej interpretácie
a zámerne sa vyhýbajú pojmu nepriamy účinok, ktorý vyhradzujú pre obdobný efekt európskeho práva v kauzách
objavivších sa po pristúpení.21 Aj keď sme hore uviedli, že Najvyšší správny súd akceptuje autonómne vlastnosti práva
Európskej únie vrátane požiadavku jeho prednostnej aplikácie, neznamená to, že by v prípade konfliktu či určitého

K tomu pozri STEHLÍK, V. Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu.
Napríklad nález Ústavného súdu Českej republiky IV. ÚS 154/08.
17 Vymedzené v rozsudkoch Súdneho dvora vo veciach 28-30/62 Da Costa en Schaake NV vs. Nederlandse Belastingministratie. [1963]
ECR 31 a 283/81 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health [1982] ECR 03415.
18 Nález Ústavného súdu II. ÚS 1009/08 k povinnosti obecného soudu položit předběžnou otázku ESD.
19 Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 3 Azs 259/2005 - 42.
20 Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 5 As 69/2009 - 86.
21 BOBEK, M. - KÜHN, Z.: What about that “Incoming Tide”? The Application of the EU Law in the Czech Republic. s. 332.
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rozporu medzi znením európskeho pravidla a národnou úpravou bez ďalšieho preferoval prioritu európskych noriem.
Z judikatúry Najvyššieho správneho súdu zrejmé, že uplatnenie princípu prednosti nepovažuje za automatické pravidlo.
Naopak preferuje komplexný test zlučiteľnosti národného právneho rámca s požiadavkami práva Európskej únie, kedy
výkladom týchto európskych požiadaviek je možné dospieť k záverom o nerozpornosti českého a európskeho práva22.
Navyše, aj keď v jeho judikatúre nenájdeme priame vymedzenie limitov princípu prednosti, vzhľadom na to, že Najvyšší
správny súd vychádza z postojov Ústavného súdu (opakované odkazy na nález Cukerné kvóty) môžeme konštatovať, že
uznáva stav podmienenej prednostnej aplikácie európskych pravidiel, ktorá je ohraničená nedotknuteľnosťou ohniskových
noriem českého (ústavného) práva. S už popísanou dominanciou princípu eurokonformného výkladu súvisí i otázka
riešenia prípadného konfliktu medzi požiadavkami práva Európskej únie a českým právom tak, ako ju vymedzuje
Najvyšší správny súd. V tejto súvislosti sa dokonca objavilo rozlišovanie troch ďalej uvádzaných situácií podľa miery
intenzity využívania uvedeného princípu.23 Najvyšší správny súd (a všeobecne i všetky ostatné súdy) môže k európskej
norme pristupovať ako k určitému všeobecnému rámcu a dobrovoľne využiť jej obsah ako podporný argument pri voľbe
určitého výkladu národného práva. Tento variant je označovaný ako slabý nepriamy účinok.24 Okrem toho môže norma
práva Európskej únie slúžiť ako vodidlo pre výber z viacerých možných výkladov českého práva. V tomto prípade, je
povinnosť zvoliť pre-európsky výklad nástrojom vyhnutia sa možným konfliktom.25 Nakoniec sa v judikatúre Najvyššieho
správneho súdu objavuje využitie práva Európskej únie i v podobe nástroja „ohýbania“ významu národnej normy, kedy je
interpretácia vnútroštátneho pravidla prispôsobená požiadavkám európskeho práva.26 Tu môže eurokonformný výklad
najlepšie slúžiť ako nástroj riešenia situácie prima facie rozpornosti medzi národným a európskym právom. Praktická
povaha káuz riešených Najvyšším správnym súdom a jeho ochota aplikovať normy práva Európskej únie otvára priestor
pre objavenie sa výkladových problémov, ktoré je možné vyriešiť len prostredníctvom kooperácie so Súdnym dvorom
Európskej únie. Na rozdiel od Ústavného súdu nemusel Najvyšší správny súd riešiť otázku, či je vôbec súdom, ktorý by
mohol a mal podávať predbežné otázky. Ako súčasť súdnictva a súd poslednej inštancie v rámci jeho správnej vetvy
splňuje požiadavky kladené súdnym dvorom Európskej únie na orgán, ktorý v rámci autonómnej definície pojmu „súd“
v zmysle čl. 267 ZFEU môže, resp. musí podávať predbežné otázky. Aj keď sú pre zahajovanie prejudiciálneho konania
naplnené všetky podmienky, nepriniesla prax za prvé obdobie po pristúpení nijak veľké množstvo predbežných otázok. Do
mája 2011 ich Najvyšší správny súd podal 6. Z tohto čísla však nie je možné odvodzovať, že by Najvyšší správny súd
nemusel riešiť výkladové komplikácie spojené s právom Únie. Podobne ako Ústavný súd však inklinuje k vyriešeniu týchto
otázok v rámci doktrín acte clair a acte éclairé bez toho, aby podávaním predbežných otázok naťahoval dĺžku súdneho
konania.27 Môžeme ale konštatovať, že sa Najvyšší správny súd dialógu s luxemburským súdom nijak zvlášť nebráni.
6

NAJVYŠŠÍ SÚD ČESKEJ REPUBLIKY (MARGINÁLNA POZNÁMKA)
Nakoniec venujme aspoň krátke resumé tiež najvyššej súdnej autorite v rámci všeobecného súdnictva Českej
republiky. Doktrína sa zhoduje na tom, že prístup Najvyššieho súdu prejavoval najsilnejšie znaky právneho formalizmu
a pozitivistického prístupu k právu Európskej únie. Do okamihu pristúpenia (1. 5. 2004) odmietal používať európske právo
(i v podobe výkladového vodidla) a pristupoval k nemu ako k cudzej právnej regulácii. I preto by sme tomuto súdu
v súvislosti s otázkou reflexie práva Európskej únie mohli priznať prídomok „najváhavejšia“ autorita.
V období po pristúpení sa postoj Najvyššieho súdu zmenil a tento orgán dnes postupuje podľa požiadaviek práva
Európskej únie (predovšetkým aplikácia európskych pravidiel medzinárodného práva súkromného, právo autorské
a ochrana spotrebiteľa). Aplikácia európskeho práva sa tak stala súčasťou jeho praxe. Najvyšší súd v niekoľkých
rozhodnutiach priamo aplikoval právo Európskej únie či právo európskej únie použil ako nepriamy, podporný zdroj pre
vyslovenie svojho stanoviska. V doterajšej dobe sa pred Najvyšším súdom neobjavil žiadny zásadný konflikt medzi
požiadavkami práva Európskej únie a českým právom. Z otvorenosti súdu k otázke eurokonformného výkladu národného
práva môžeme usudzovať, že by v prípade rozporov hľadal riešenie konfliktu práve v možnosti vyhľadať a zvoliť preeurópsky výklad. V otázke kooperácie so Súdnym dvorom dlho platil záver, že Najvyšší súd nevstupuje do arény
konania o predbežných otázkach. 13. 10. 2010 ale rozhodol o položení historicky prvej predbežnej otázky28 a načal tak
novú kapitolu v rámci práce s európskym právom. Rovnako, ako v prípade hore rozoberaných súdnych autorít, platí i pre
Najvyšší súd, že v súvislosti s otázkou potrebnosti / povinnosti podávať predbežné otázky využíva priestor vytvorený
Súdnym dvorom Európskej únie v doktrínach acte clair a acte éclairé a prejudiciálne konanie nezahajuje buď z dôvodu
existujúcej judikatúry Súdneho dvora, alebo po dosiahnutí záveru, že otázka výkladu práva Európskej únie je dostatočne
jasná.29
Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 2 As 55/2010 - 167.
K rozlišovaniu variácií nepriameho účinku pozri BOBEK, M. - BŘÍZA, P. - KOMÁREK, J.: Aplikace práva Evropské unie v České
republice, s. 151-159.
24 Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 6 As 52/2004 - 67.
25 Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 3 As 21/2008 - 105.
26 Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 1 Ao 173/2006 - 74.
27 Napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 8 Afs 14/2010 - 195.
28 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 20 Cdo 4468/2008 (Predbežná otázka k výkladu rationae temporis nariadenia
Rady (ES) č. 44/2001 „Brusel I“).
29 Napríklad Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 31 Cdo 2325/2008.
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EPILOG
Aké (predbežné) závery môžeme vysloviť po tomto úvodnom zhodnotení základných prístupových bodov analýzy
reflexie práva Európskej Únie v činnosti najvyšších súdnych autorít Českej republiky. Určite platí, že všetky tri súdy
akceptujú stav právnej regulácie v Českej republike, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je po pristúpení i európske právo.
Prax ukazuje (a doktrína sa zhoduje) na tom, že snáď najpodstatnejším znakom prístupu všetkých uvedených súdov
k právu Európskej únie je dôraz na nekonfliktné riešenia preferovaním nepriameho účinku = eurokonformného výkladu
národného práva. M. Bobek a Z. Kühn trefne označujú tento stav ako plavbu vo vodách eurokonformného výkladu
a občasným narazením na ostrov priamej aplikácie bez zásadných búrok či narazení.30 Môžeme si položiť otázku prečo je
tento nepriamy účinok preferovaným nástrojom, ktorý majú české súdne autority v obľube. Bez komparatívnej a hĺbkovej
analýzy väčšieho množstva rozhodnutí nie je možné poskytnúť dokonalú odpoveď na tento dotaz. Za jeden z dôvodov
však isto môžeme považovať to, že vyriešenie určitej kauzy prostredníctvom pre-európskeho výkladu národného práva je
kompromisným riešením reflektujúcim základné body oboch právnych systémov. Z pohľadu súdov je navyše dosť
pravdepodobne príťažlivým faktorom i tá skutočnosť, že sú to práve oni, kto drží rukách opraty súbežného používania
pravidiel oboch právnych systémov.
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PRÁVNE ASPEKTY MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ V MINULOSTI A DNES
Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Neodmysliteľnou súčasťou medzinárodných vzťahov sú medzinárodné organizácie vládnej povahy, čo
potvrdzuje aj fakt, že ide o jeden zo subjektov medzinárodného práva. Tak ako iné subjekty, aj medzinárodné organizácie
prešli dlhým vývojom, v rámci ktorého na ne pôsobili mnohé viac i menej významné faktory. Autor článku analyzuje tieto
faktory a na podklade historických súvislostí približuje vybrané súčasné atribúty medzinárodných organizácií a ich právne
aspekty.
Kľúčové slová: medzinárodná organizácia, právne aspekty, vývoj, subjektivita .
Abstract: International governmental organizations form an inherent part of international relations, as confirmed also by
the fact that they are one of the subjects of international law. Like other subjects, international organizations have
undergone a long evolution in which they were influenced by many more or less important factors. The author of the article
analyzes these factors and based on historical links explains the selected existing attributes of international organizations
and their legal aspects.
Key words: international organization, legal aspects, development, subjectivity
1

VÝVOJ A PRÁVNE ASPEKTY MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Medzinárodné organizácie vládnej povahy existujú v rôznych podobách, čo je výsledkom pôsobenia viacerých
faktorov. Napriek tomu existujú atribúty a právne aspekty, ktoré sú v zásade spoločné a charakteristické pre tento druh
subjektov medzinárodného práva.
Prax štátov aj názory väčšiny teoretikov sa zhodujú v tom, že za medzinárodné organizácie sú v zásade
považované tie medzivládne inštitúcie, ktoré vznikli na základe medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi najmenej troma
štátmi, sú vybavené niektorými atribútmi medzinárodnej právnej subjektivity, majú trvalý charakter, disponujú vlastnými
orgánmi, ktoré majú medzi sebou rozdelené úlohy a usilujú o dosiahnutie cieľov vytýčených v zakladajúcej listine.1 Napr.
C. Archer definuje medzinárodnú organizáciu ako formálne kontinuálnu štruktúru, založenú dohodou medzi členmi
zloženými z dvoch alebo viacerých suverénnych štátov, s cieľom uskutočnenia spoločného záujmu členstva.2 Takýchto
a podobných definícií možno nájsť v odbornej spisbe mnoho.
Zjednodušene možno povedať, že podobne ako je jednotlivec prototypom právneho subjektu vo vnútroštátnom
práve, je zvrchovaný štát prototypom subjektu medzinárodného práva. Vo vnútroštátnom práve sa môže viac týchto
jednotlivcov združiť do spolku a takýto útvar ako právnickú osobu vybaviť právnou subjektivitou odlišnou od subjektivity
jednotlivých členov spolku. Podobné zväzky pozná tiež medzinárodné právo. Ide predovšetkým o zväzky medzi tými
právnymi subjektmi, ktoré v jeho oblasti predstavujú prototyp právneho subjektu, t.j. medzi zvrchovanými štátmi. Práve
takéto trvalé zväzky medzi zvrchovanými štátmi označuje medzinárodné právo ako medzinárodné organizácie v širšom
zmysle, pokiaľ takýto útvar disponuje aspoň jedným orgánom, ktorý môže prejaviť vôľu, ktorá nemusí byť totožná s vôľou
každého členského štátu a pokiaľ je založením tohto útvaru sledovaný účel, ktorý z vôle jednotlivých štátov patril k jeho
hlavným cieľom.3
Samotné teoretické definovanie pojmu, či vymedzenie jeho charakteristických čŕt však k pochopeniu širších
súvislostí nestačí. Mám za to, že pre lepšie pochopenie súčasných atribútov medzinárodných organizácií a otázok
spojených s ich jednotlivými právnymi aspektmi, je vhodné poznať tiež relevantné historické súvislosti. Ako som už totiž
naznačil, idea zriadenia medzinárodných organizácií má bohatú históriu a na ich formovanie mali vplyv viaceré faktory.
Mnohé prvotné návrhy a projekty napr. medzinárodných organizácií na udržanie mieru vznikali predovšetkým
v súvislosti s ničivými vojnami, keď sa nielen obyvateľstvo najviac postihnuté vojnou, ale aj osvietené osobnosti domáhali
takého usporiadania vzťahov medzi štátmi, ktoré by vylúčilo nové vojnové konflikty. Záujem na ustanovení takýchto
organizácií mali mnohokrát aj víťazné mocnosti, ktoré ich však často vnímali ako vhodný prostriedok na zaistenie svojho
vojenského víťazstva a udržanie status quo.4
Mimoriadne významnú úlohu pri vzniku medzinárodných organizácií zohrávali predovšetkým ekonomické
predpoklady, ktoré spočívali vo vzájomnej hospodárskej závislosti štátov, čo sa najvýraznejšie začalo prejavovať v oblasti
medzinárodnej dopravy. Popri hospodárskych podmienkach však nemenej významnú úlohu zohrávali aj podmienky
politické, keď si dotknuté štáty začali uvedomovať podobnosť svojich záujmov v určitej oblasti a tiež potrebu a výhody
POTOČNÝ, M.: Mezinárodní organizace, s. 29.
ARCHER, C.: International Organizations, In: BAŇOUCH,H.-FEDORKO,M.: Mezinárodní organizace, s. 16.
3 HOHENVELDERN, I. S.: Mezinárodní právo veřejné, s.155.
4 POTOČNÝ,M.: Rada bezpečnosti – její funkce a význam, s.8.
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vzájomnej spolupráce. Od politických predpokladov závisel nielen vznik, ale následne aj úspech ďalšieho fungovania
medzinárodných organizácií. Podstatnou totiž bola nielen dohoda zainteresovaných štátov o cieľoch medzinárodnej
organizácie, ale aj o zásadách jej ďalšej činnosti. Nedostatok politických predpokladov bol preto výraznou prekážkou
vzniku, resp. fungovania nových medzinárodných organizácií, aj keď ekonomické predpoklady boli priaznivé.
Z hľadiska historických etáp platí, že v období staroveku, či stredoveku nemožno ešte hovoriť o medzinárodných
organizáciách v súčasnom ponímaní. Napriek tomu možno už v tomto období zaznamenať určité pokusy o zriadenie
podobných útvarov. Tieto však vznikali len dočasne a za rýchlo meniacich sa podmienok, pričom boli ohraničené len na
malé oblasti.
Charakteristickou črtou tohto obdobia je, že veľké štáty vnímali svoje vzťahy k susedom ako vzťahy založené na
sile a nie na rovnoprávnosti a nezávislosti. Následkom toho bolo, že pohlcovali okolité územia do svojho impéria a preto tu
nebola potreba, ani možnosť na zriaďovanie medzinárodných organizácií. Útvary podobné medzinárodným organizáciám
tak mohli existovať len na miestach, kde vznikla rovnaká civilizácia, rozdelená do rôznych politických jednotiek. Historický
exkurz je tak možné začať v antickom Grécku, kde existoval spoločný jazyk, kultúra a náboženstvo, roztrieštené do
drobných, navzájom nezávislých mestských štátov. Spriatelené mestá sa potom združovali do konfederácií, čo boli akési
predchodkyne moderných medzinárodných organizácií. Spoločnou črtou týchto útvarov však bolo ich dočasné trvanie
a snaha vedúceho mesta podrobiť si svojich spojencov.5
V stredoveku možno nájsť podobnú náboženskú, kultúrnu a jazykovú jednotu aj v západnej a strednej Európe,
kde latinčina bola spoločnou dorozumievacou rečou učených a križiacke výpravy zjednocovali Európu proti neveriacim.
Obchodníci, profesori z univerzít, mestá a štáty boli síce medzi sebou v čulom styku, podmienky na vytváranie
medzinárodných organizácií však v tejto dobe nevznikli.6
Aj na základe vyššie uvedeného možno z pohľadu historického vývoja medzinárodných organizácií uviesť v rámci
existencie rôznych názorových prúdov7 niekoľko základných období, z ktorých predovšetkým prvé dve nie sú jednoznačne
ohraničené:
1) Prvé obdobie je nazývané ako tzv. prenatálne obdobie, počas ktorého dochádza k vzniku prvých inštitútov, ktoré
mali upraviť vzťahy medzi štátmi. C. Archer vidí počiatky v dobe po Vestfálskom miery z roku 1648 a následne
v dotvorení určitého medzinárodného systému prostredníctvom Utrechtskej zmluvy z r. 1713 a Viedenskej
konferencie datovanej v r. 1815.8 V tomto smere považuje Viedenský kongres za významný medzník aj D.
Türk, ktorý zdôrazňuje, že tento vytvoril základ pre trvalejšie organizačné formy. Samotný kongres mal
predsedu, sekretariát zaisťujúci organizáciu a protokoly z kongresu, deväť pracovných výborov a užšiu radu
vedúcich štátov, ktoré rozhodovali o najdôležitejších otázkach. Takto vznikli podľa neho zárodky systému, ktorý
je v rozvinutejších formách typický pre medzinárodné organizácie i dnes.9 M. Potočný však zachádza ešte
hlbšie do histórie a v jeho ponímaní sem možno radiť predovšetkým projekt českého kráľa Jiřího z Poděbrad
o zriadení organizácie pre udržanie mieru z r. 1464. Išlo o napokon nezrealizovaný pokus zriadiť medzinárodnú
organizáciu, ktorá mala mať niektoré rysy dnešných organizácií. Jedny z prvých myšlienok a snáh o vytvorenie
medzinárodných organizácií sú teda historicky úzko späté práve s otázkami mieru a vojny. Aj keď plány na
večný mier boli síce v skorších obdobiach utopické, predsa pripomínali kniežatám a štátnym útvarom potrebu
takýchto spolkov, resp. zoskupení.10 A tak hoci sa viacerí myslitelia a teoretici snažili zrealizovať rôzne projekty
medzinárodných organizácií, pre ich uskutočnenie neboli ešte v tejto dobe vytvorené vhodné podmienky. Preto
napr. Emery Crucé, Abbé de Sentier, William Penn, či J. J. Rousseau, nemali so svojimi plánmi úspech.
Návrhy napr. zriadenia európskej rady, či rozhodcovského tribunálu na urovnávanie sporov narážali na nevôľu

V súvislosti s týmto obdobím ide o ustanovovanie napr. tzv. amfiktionie, čo boli spolky mestských štátov, tvorené s cieľom spoločnej
obrany svätýň, alebo tzv. symmachie, ktoré prestavovali rodové, resp. kmeňové zväzky vojensko-politického charakteru. Spomenúť
možno napr. Bojotskú konfederáciu, ktorá mala federálnu vládu s váženým hlasovaním podľa veľkosti a významu jednotlivých miest.
Ďalšou je napr. Aténska konfederácia, ktorú pretvorili Atény na skutočné impérium a svojich spojencov premenili na vazalov. Bližšie pozri:
POTOČNÝ,M.: Mezinárodní organizace, s.16-17.
6 Tamtiež, s. 17-18
7 Určité odlišnosti možno nájsť v odbornej literatúre aj v rámci jednotlivých prístupov a názorov na konkrétne etapy súvisiace s vývojom
medzinárodných organizácií. Napr. česká autorka Š. Waisová rozlišuje v tejto súvislosti šesť období: 1) prenatálne obdobie, 2) ranné
obdobie formovania základov pre vznik medzinárodných organizácií, 3) obdobie prvých medzinárodných organizácií, 4) obdobie po prvej
svetovej vojne, 5) obdobie po druhej svetovej vojne, 6) obdobie po ukončení konfliktu Východ – Západ. Bližšie pozri: WAISOVÁ,Š.:
Mezinárodní organizace a režimy, s. 31.
8 Bližšie pozri: ARCHER,C.: International Organizations, s. 4, In: BAŇOUCH,H.-FEDORKO,M.: Mezinárodní organizace, s. 14.
9 TÜRK,D.: Základy mezinárodního práva, s. 258.
10 Napríklad štátnik, teológ a básnik Dante Alighieri (1265 – 1321) sa dotýka myšlienky zjednotenia národov do jedného vyššieho celku na
báze jednoty v diele s názvom De Monarchia. Sám zastával názor, že len mierová organizácia ľudstva môže zaistiť ľuďom rozvoj ich
mravných a intelektuálnych vlôh a že všeobecný mier môže priniesť univerzálne impérium kresťanov, nezávislé na cirkevnej moci. Návrh
prvého organizačného projektu, predstavujúceho spolok všetkých kresťanských panovníkov na udržanie mieru a zriadenie stáleho
rozhodcovského súdu k urovnávaniu sporov sa pripisuje zase francúzskemu právnikovi Pierrovi Duboisovi (1250 – 1323), ktorého cieľom
bolo posilniť pozíciu Francúzska proti cisárovi a pápežovi. Bližšie pozri: DAVID,V., SLADKÝ,P., ZBOŘIL,F.: Mezinárodní právo veřejné, s.
41.
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monarchov, ktorí nevideli žiadny dôvod, aby sa podriadili nejakej vyššej autorite resp. organizácii a ktorí ako
záruku svojej nezávislosti vnímali predovšetkým vlastnú vojenskú moc.
2) Druhým je obdobie vzniku a rozvoja medzinárodných organizácií, ktoré možno datovať až do druhej polovice 19.
storočia, kedy dochádza k pokroku v oblasti techniky, priemyslu a vzájomnej ekonomickej výmeny. Prvé
medzinárodné odborné organizácie vznikali na základe mnohostranných medzinárodných dohôd a ich členmi
sa stávali štáty. Takto vznikla napr.: Medzinárodná telegrafná únia z r. 1856, Medzinárodná poštová únia z r.
1874, či Únia pre ochranu priemyselného vlastníctva z r. 1883 a pod. Práve praktické skúsenosti z činnosti
medzinárodných odborných organizácií bolo možné využiť neskôr pri vzniku širších medzinárodných
organizácií vytvorených za účelom udržiavania medzinárodného mieru a rozvíjania spolupráce medzi štátmi aj
v iných oblastiach, napr. vo sfére sociálnej, či humanitárnej a pod. V tomto období dochádza aj k zavádzaniu
procedurálnych pravidiel, ktoré významnou mierou ovplyvnili ďalší vývoj.
3) Tretie obdobie začína po prvej svetovej vojne a vyznačuje sa tým, že do popredia vystupuje objektívna potreba
širšej medzinárodnej spolupráce v oblasti udržania medzinárodného mieru a tiež v iných odborných sférach
nepolitickej povahy. V r. 1919 bola ustanovená Spoločnosť národov a popri nej vznikali rôzne špecializované
organizácie. Samotný Štatút Spoločnosti národov bol súčasťou mierovej zmluvy s Nemeckom (Versailleská
mierová zmluva). Ďalšou významnou organizáciou tohto obdobia, ktoré končí so začiatkom druhej svetovej
vojny, je napr. Medzinárodná organizácia práce z r. 1919.
4) Predposledným je obdobie po skončení druhej svetovej vojny, charakteristické priaznivou situáciou pre vznik
nových medzinárodných organizácií, zaoberajúcich sa nielen širokou škálou medzinárodnej spolupráce, ale
tiež rôznymi špecializovanými otázkami. V r. 1945 vzniká Organizácia spojených národov (najuniverzálnejšia
medzinárodná organizácia súčasnosti) a postupne aj ďalšie odborné organizácie, napr. v oblasti leteckej
dopravy, kultúry a pod. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami sa jedná o najvýraznejší zlom v rozvoji
medzinárodných organizácií, kedy sú vytvárané ďalšie celosvetové, ale predovšetkým regionálne organizácie.
5) Doposiaľ posledné obdobie začína po skončení tzv. „studenej vojny“11, ktorá síce neobmedzila celkom rozvoj
medzinárodného systému a medzinárodných organizácií, tak ako prvá a druhá svetová vojna, ale veľmi
výrazne tento vývoj ovplyvnila. Následne od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia nastávajú vo svete, ale
predovšetkým v Európe, integračné aktivity mimoriadneho rozsahu.
Každé jedno z týchto období má svoje charakteristické črty, ktoré sú typické pre tú ktorú etapu historického
vývoja medzinárodných organizácií. Či už ide o kvantitatívne znaky prejavujúce sa v počte medzinárodných organizácií, či
o znaky kvalitatívne, spočívajúce v rozsahu integrácie a kompetencii orgánov jednotlivých medzinárodných organizácií,
alebo pod. Spoločným znakom posledných troch období je ich ohraničenie veľkými svetovými konfliktami a hlavne
posledné dve obdobia sa vyznačujú výrazným rozvojom medzinárodných nevládnych organizácií,12 ktoré však nie sú
prioritným predmetom záujmu tohto článku. Na rozdiel od medzinárodných organizácií vládnej povahy sú totiž
zakladateľmi medzinárodných mimovládnych organizácií fyzické a právnické osoby, pričom tieto ich zakladajú v rámci
vnútroštátneho práva daného štátu a možno ich tak radiť medzi subjekty medzinárodného súkromného práva v postavení
právnických osôb.13 Spôsob ich kreovania ani ich postavenie však neznamená, že nemajú vplyv na medzinárodné vzťahy,
resp. medzinárodné právo.
S ohľadom na uvedené obdobia možno konštatovať, že názov „organizácia“ sa začal používať vo väčšej miere až
po prvej svetovej vojne. Do tej doby sa pre medzinárodné organizácie používal predovšetkým názov „únia“.14 Skutočnosť,
že povojnová medzinárodná inštitucionálna štruktúra je značne bohatá a členitá, sa teda premieta aj do názvov, pod
ktorými medzinárodné organizácie vystupujú. Stretnúť sa tak dnes možno nielen s najčastejšie používaným označením
organizácia alebo inštitúcia, ale aj s rôznymi inými názvami, ako napr. centrami, ústavmi, spoločnosťami, združeniami,
nadáciami, fondmi, skupinami, komorami, bankami, zoskupeniami, zväzmi a pod.
Dnes, na začiatku 21. storočia je už teda zjavné, že charakter a aspekty súčasných medzinárodných organizácií
výrazne ovplyvnili také zákony a zákonitosti medzinárodných vzťahov ako je dekolonizácia, internacionalizácia, integrácia,
globalizácia a interdependencia (vzájomná závislosť) hospodárskeho, politického, vojenského, kultúrneho a vedeckého
života. Tieto zákony a zákonitosti sa prejavujú nielen medzi hospodársky a ekonomicky vyspelými štátmi, ale aj medzi
rozvojovými krajinami, resp. aj medzi týmito dvoma skupinami štátov navzájom. Popri nebývalom rozvoji medzinárodných
kapitálových, menových, migračných vzťahov a popri aktivitách transnacionálnych korporácií, sa dnes intenzívne rozvíjajú
medzinárodné kontakty aj v oblasti environmentálnej, sociálnej, kultúrnej, umeleckej, vedeckej, športovej, atď. Najlepšie
všetky tieto skutočnosti potvrdzujú medzinárodné organizácie, ktoré majú rozličné ciele a zameranie, rozličnú členskú

11 Okrem uvedených považuje napr. český autor M. Potočný za osobitne významnú tiež etapu po r. 1955, kedy dochádzalo k
určitému uvoľňovaniu napätia medzi vtedajšími mocnosťami Východného a Západného bloku. Uvádza, že sa v tom období
opätovne vytvárali vhodné podmienky pre rozvoj celosvetových organizácií, následkom čoho vznikali nové významné organizácie, ako
napr. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu z r. 1957 a pod. Bližšie pozri: POTOČNÝ,M.: Mezinárodní organizace, s. 19.
12 BAŇOUCH,H., FEDORKO,M.: Mezinárodní organizace, s. 14-15; Porovnaj: POTOČNÝ,M.: Mezinárodní organizace, s. 18-19.
13 Bližšie k otázke medzinárodných nevládnych organizácií pozri: VALUCH,J., RIŠOVÁ,M., SEMAN,R.: Právo medzinárodných
organizácií, s. 64.
14 Napr. Svetová poštová únia založená v r. 1874 v Berne a pod.
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základňu a rozličný význam. To všetko nezanedbateľnou mierou prispieva k rýchlemu rozširovaniu poznatkov
a skúseností dosiahnutých vo svete, k vzájomnému zbližovaniu národov, k odstraňovaniu existujúcich bariér a
predsudkov, k upevneniu mieru,15 medzinárodnej bezpečnosti a k efektívnej spolupráci v najrôznejších sférach.
Na načrtnutých oblastiach spolupráce možno vidieť, že medzinárodné vládne organizácie existujú v rôznych
podobách a neustále sa vyvíjajú. Napriek tomu, že každá z nich sa pritom javí ako osobitý, do seba uzavretý právny
systém, existuje viacero prístupov a paralel, ktoré umožňujú právnu komparatistiku z rôznych ohľadov. Medzinárodné
organizácie tak možno deliť podľa viacerých kritérií, napr. podľa počtu účastníkov, doby trvania, cieľa, obsahu činnosti, či
podľa možnosti vstupu nových členov. Na tomto mieste som zvolil jedno z nich a tak v prípade, že kritériom delenia
medzinárodných organizácií je ich cieľ,16 rozlišujeme medzinárodné organizácie:
a) Kooperačné, ktorých cieľom je len spolupráca v určitej sfére, či oblasti spoločenských vzťahov. Ide o typické
medzinárodné organizácie, ktoré nie sú nadštátnej povahy, avšak môžu vykazovať určité prvky nadštátnosti –
napr. rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN sú podľa čl. 25 Charty OSN právne záväzné a členské štáty sa
zaväzujú ich prijať a vykonať17 (napr. OSN a medzinárodné odborné organizácie k nej pridružené, Svetová
zdravotnícka organizácia, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a pod.).
b) Integračné, ktorých cieľom je prenos zvrchovaných právomocí štátu na danú medzinárodnú organizáciu, resp.
integrácia štátov do nadštátneho celku. Tieto organizácie vybočujú z rámca bežných medzinárodných
organizácií a vykazujú výrazné znaky nadštátnosti. Táto nadštátnosť sa prejavuje v tom, že majú právomoci
v oblastiach vyhradených inak len štátom a to v oblasti legislatívnej, výkonnej a súdnej, že rozhodnutia ich
orgánov sú pre štáty záväzné a ich akty sú bezprostredne použiteľné na vnútroštátne pomery členov (napr.
Európska únia, projekt Africkej únie a pod.).
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že hranica medzi kooperačnými a integračnými organizáciami nie je ostrá
už z toho dôvodu, že integračné organizácie nemusia vždy vykazovať všetky uvedené znaky nadštátnosti a naopak,
kooperačné organizácie môžu niektoré z nich mať. Rozlišovanie preto nespočíva v jednoznačnej, resp. zrejmej existencii,
či neexistencii nadštátnosti, ale skôr vo väčšej intenzite a kumulatívnom výskyte prvkov nadštátnosti v prípade
integračných organizácií.
Jedným zo základných charakteristických znakov súčasných medzinárodných organizácií je aj existencia stálych
orgánov a zodpovedajúcej organizačnej štruktúry. Práve táto organizačná štruktúra medzinárodných organizácií je
modifikovaná cieľmi a funkciami, ktoré sa pri jednotlivých medzinárodných organizáciách líšia. Významný vplyv na
štruktúru medzinárodnej organizácie majú tiež vyššie spomenuté historicko-politické okolnosti jej vzniku a oblasť
pôsobnosti danej organizácie. Následkom toho sa orgány jednotlivých medzinárodných organizácií od seba odlišujú nielen
pomenovaním, ale aj oblasťou svojej pôsobnosti. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že medzinárodné organizácie
mávajú spravidla vrcholný orgán - tvorený zástupcami všetkých členských štátov, výkonný orgán - zložený
z obmedzeného počtu volených členov a administratívny orgán. Okrem týchto základných orgánov sa zriaďujú v závislosti
od rozsahu a intenzity činnosti danej medzinárodnej organizácie orgány ďalšie, ako orgán pre riešenie sporov, rôzne
pomocné orgány, tzv. kváziparlamentné orgány, či osobitné orgány zastávajúce záujmy stavovských skupín. Niektoré
medzinárodné organizácie disponujú tiež vojenskými orgánmi, ktorých úlohou je udržiavanie medzinárodného mieru a
bezpečnosti (napr. Organizácia Severoatlantickej zmluvy, Liga arabských štátov a pod.). Určitá mocenská rovnováha
existuje však aj medzi orgánmi jednej organizácie, ktoré sa v praxi vyskytujú v rôznej podobe. Táto ale úplne
nezodpovedá rovnováhe zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v demokratickom právnom štáte. Napriek tomu platí
zásada, že žiadny orgán nemôže previesť viac práv, než sám má.18
Dnes už nám vývoj potvrdil, že aj keď je väčšina medzinárodných organizácií spravidla založených ako trvalé
útvary bez časového obmedzenia svojho trvania, prax medzinárodného práva pozná aj prípady, keď takéto zanikli (napr.
Spoločnosť národov, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, Organizácia Varšavskej zmluvy).
Uvedené historické etapy s prislúchajúcimi faktormi sa podpísali aj na podobe dnešných právnych aspektov
jednotlivých medzinárodných organizácií, ako je napr. zakladajúci akt, medzinárodnoprávna subjektivita, právna povaha
ich rozhodnutí, spôsobilosť uzatvárať medzinárodné zmluvy, vôľa medzinárodných organizácií a pod.
Právna subjektivita predstavuje vo svojej podstate schopnosť byť nositeľom subjektívnych práv a povinností.
Samotná existencia medzinárodnoprávnej subjektivity a jej miera sa potom v zásade odvíja od vôle zakladajúcich štátov
a rozsah subjektivity jednotlivých medzinárodných organizácií je preto rôzny.
ŠÍBL,D.: Encyklopédia medzinárodných organizácií, s. 7.
Rozličný prístup jednotlivých autorov pri uplatňovaní kritérií, resp. hľadísk tejto klasifikácie možno badať v odbornej literatúre napr. aj pri
delení medzinárodných organizácií na kooperačné a integračné. Napr. český autor ONDŘEJ,J. rozlišuje tieto organizácie na kooperačné
a integračné z hľadiska rozsahu práv, povinností a spôsobilosti k právnym úkonom. Ďalší český autor MALENOVSKÝ,J. uvádza toto
rozlišovanie z hľadiska rozsahu medzinárodnoprávnej subjektivity. Uvedené delenie ako delenie podľa cieľa uvádzajú napr. ďalší českí
autori DAVID,V.; SLADKÝ,P.; a ZBOŘIL,F. Porovnaj: ONDŘEJ,J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 125;
MALENOVSKÝ,J.: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvlášte k právu českému, s. 151;
DAVID,V., SLADKÝ,P., ZBOŘIL,F.: Mezinárodní právo veřejné, s. 208.
17 Charta OSN; Kapitola V, čl. 25: „Členovia Organizácie spojených národov súhlasia, že príjmu a vykonajú rozhodnutia Bezpečnostnej
rady v súlade s touto Chartou.“
18 HOHENVELDERN,I.S.: Völkerrecht, s. 188; Porovnaj: rozsudok Súdneho dvora ES vo veci Meroni, SbSD. 1958, s.43.
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Pokiaľ ide o názov, vývoj sa dotkol nielen pomenovania samotnej medzinárodnej organizácie ako som uviedol
vyššie, ale aj jej zakladajúceho aktu. Tento akt sa tak dnes okrem klasického pomenovania „zmluva“ označuje napr. aj ako
charta (Charta OSN), štatút (Štatút Rady Európy), dohovor (Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve) a pod. Pre
potreby medzinárodnoprávnej rozpravy sa potom pre tieto zakladajúce akty často používa generický termín „štatút“
a práve ním získava medzinárodná organizácia spôsobilosť k právnym úkonom. Na rozdiel od suverénnych štátov, pri
ktorých v prípade pochybností o spôsobilosti k právnym úkonom platí predpoklad suverenity, je táto spôsobilosť pri
organizáciách daná štatútom, ktorý sa v prípade pochybností musí použiť.19 Práve zakladajúci akt teda rieši základné
otázky medzinárodnej organizácie, medzi nimi i otázku právnej sily uznesení jej orgánov. V zásade možno v tejto
súvislosti hovoriť o dvoch základných skupinách a to o rozhodnutiach, ktoré sú pre členov záväzné a o odporúčaniach.
V súvislosti s kontraktuálnou spôsobilosťou možno konštatovať, že ide o jedno zo základných práv
prislúchajúcich medzinárodnej organizácii. A práve so zvyšujúcim sa počtom medzinárodných organizácií sa v porovnaní
s minulosťou zvyšuje aj počet medzinárodných zmlúv, ktorých sú tieto subjekty stranami. Dva základné druhy týchto
medzinárodných zmlúv tvoria pritom zmluvy uzatvárané medzi medzinárodnými organizáciami a štátmi (napr. zmluvy
o sídlach medzinárodných organizácií) a zmluvy medzi medzinárodnými organizáciami navzájom (napr. zmluvy
o spolupráci). S uzatváraním zmlúv úzko súvisí aj existencia vôle medzinárodnej organizácie, nakoľko samotným
základom tohto konania je prejav jej vôle. Keďže medzinárodné organizácie sú druhotným (odvodeným) subjektom
medzinárodného práva, druhotná je aj ich vôľa, pretože je odvodená od vôle členských štátov a existuje paralelne popri
ich vôli. Prejavom vôle je potom samotné konanie medzinárodnej organizácie prostredníctvom jej jednotlivých orgánov.
A práve toto konanie by malo smerovať k napĺňaniu cieľov, ktoré závisia od charakteru tej – ktorej organizácie. Aj samotné
ciele môžu byť teda rôzne, napr. udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoj hospodárskej, obchodnej,
sociálnej, vedecko-technickej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce a pod. Konkrétne úlohy, ktoré teda vyplývajú z týchto
cieľov medzinárodné organizácie uskutočňujú v procese činnosti svojich vyššie spomenutých orgánov.
Vývoj a zmeny v jednotlivých medzinárodných organizáciách sú teda podmienené okolnosťami a samotnými
medzinárodnými vzťahmi, v rámci ktorých pôsobia. Ako príklad nám môže poslúžiť Africká únia. Ide o regionálnu
medzinárodnú organizáciu s 53 členmi. Jej predchodcom bola Organizácia africkej jednoty, ktorej základné záujmy tvorili
napr.: podpora ľudských práv, odstránenie kolonializmu a apartheidu na africkom kontinente a pod. Africká únia,
inšpirovaná v mnohom Európskou úniou,20 je jej nástupnickou organizáciou so sídlom v Addis Abebe. Medzi jej hlavné
ciele patrí napr. podpora spolupráce medzi africkými štátmi, ochrana suverenity, či nezávislosti členských štátov a pod.
Vývoj medzinárodných vzťahov dospel k tomu, že práve potenciál tejto organizácie by mohol byť využitý v súvislosti
s prebiehajúcimi konfliktami na africkom kontinente. Som názoru, že práve ona by mohla byť vhodným
sprostredkovateľom rokovaní napr. v súčasnom mimoriadne vypätom konflikte v Líbyi. Úlohu však v tomto prípade
zohráva tiež fakt, že jedným z najväčších prispievateľov AÚ je práve Líbya. S ohľadom na uvedený región a ďalšie
relevantné súvislosti sa tak v tomto prípade vytvára priestor na aktivitu viacerých organizácií, ako je Liga arabských štátov,
Organizácia islamskej konferencie, ale i zainteresovaná Európska únia a samozrejme Organizácia spojených národov.
2

ZÁVER
Všetky subjekty nielen medzinárodného práva sú ovplyvnené vývojom a aktuálnou historickou etapou ktorá ich
v danej chvíli formuje. Výnimkou nie sú ani medzinárodné organizácie vládnej povahy, ktoré sú už svojou povahou úzko
späté s medzinárodnými vzťahmi. Ich jednotlivé aspekty sú preto formované mnohými faktormi medzinárodnej povahy.
V zásade pritom platí, že za základné právne aspekty medzinárodných organizácií možno považovať najmä:
medzinárodnoprávnu subjektivitu, zakladajúci akt, právnu povahu ich rozhodnutí, spôsobilosť uzatvárať medzinárodné
zmluvy, zodpovednosť, vôľu medzinárodných organizácií, ich výsady a imunity, právnu sukcesiu a pod. Všetky tieto
aspekty sú vzájomne prepojené a spoločne predstavujú akúsi kostru nevyhnutnú pre život medzinárodnej organizácie.
Prejavy spojené so životom organizácie smerujú pritom nielen navonok, ale i do jej vnútra.
V súčasnosti sú mimoriadne aktuálne viaceré konflikty na africkom kontinente. Mám za to, že práve takéto
„pálčivé situácie“ môžu overiť opodstatnenosť a reálnu potrebu dnešných organizácií, ktoré by mali konať v súlade
s medzinárodným právom. Vývoj a historické skúsenosti totiž potvrdzujú, že aj medzinárodné vzťahy na začiatku 21.
storočia skôr ako diskusné fóra potrebujú účinné nástroje, napr. v podobe rozhodných a efektívnych medzinárodných
organizácií.
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PREJUDICIÁLNE KONANIE V TRESTNÝCH VECIACH
Martin Bezák, Ivana Hauerlandová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá inštitútom prejudiciálneho konania v trestných veciach, spoluprácou Súdneho dvora
Európskej únie a národných trestných súdov, ktorá prispieva k integrácii priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
v členských štátoch s dôrazom na vybrané aspekty po účinnosti Lisabonskej zmluvy a úpravu prejudiciálneho konania
v trestných veciach v podmienkach Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: Prejudiciálne konanie, trestné konanie, Súdny dvor Európskej únie, vnútroštátny trestný súd.
Abstract: The contribution deals with the preliminary ruling procedure in criminal matters, cooperation between Court of
Justice of the European Union and national criminal courts, which contributes to the integration of the Area of Freedom,
Security and Justice in the Member States with an emphasis on selected aspects after the Lisbon Treaty and regulation of
the preliminary ruling procedure in criminal matters in the Slovak Republic.
Key words: Preliminary ruling procedure, criminal proceedings, the Court of Justice of the European Union, the national
criminal court.
1

ÚVOD
Cieľom trestného konania je náležité zistenie trestných činov a páchateľov trestných činov, aby títo boli
spravodlivo potrestaní pri súčasnom rešpektovaní základných práv a slobôd jednotlivcov. V rámci vnútroštátneho
trestného konania predstavuje prejudiciálne konanie na SD EÚ len určitú časť, v rámci ktorej sa rozhoduje o otázkach
práva EÚ, ktoré sú zdrojom pre vnútroštátne rozhodnutie.
Cieľom prejudiciálneho konania je dodržiavanie práva EÚ v zmysle výkladovom a aplikačnom. Oblasť justičnej a
policajnej spolupráce v trestných veciach po zmenách, ktoré nastali po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je v
súčasnosti upravená v piatej hlave ZFEÚ upravujúcej priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, konkrétne v štvrtej
kapitole, ktorá upravuje justičnú spoluprácu v trestných veciach. Uvedená právna úprava nahradila dovtedajšiu úpravu
obsiahnutú v šiestej hlave ZEÚ a štvrtej hlave ZES.
Cieľom príspevku je poukázať na význam inštitútu prejudiciálneho konania v trestných veciach a na vybrané
aspekty z toho dôvodu, že je dôležitým prostriedkom spolupráce SD EÚ a národných trestných súdov a prispieva k
integrácii priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
2

SUBJEKTY A AKTÍVNA LEGITIMÁCIA
Subjektom oprávneným na podanie prejudiciálnej otázky bol a naďalej v prechodnom období je vnútroštátny
súdny orgán, ktorý urobil vyhlásenie v zmysle bývalého článku 35 ods. 2 ZEÚ o uznaní právomoci SD EÚ.
Bez ohľadu na to, či bolo toto vyhlásenie členským štátom urobené, každý členský štát má v zmysle bývalého
článku 35 ods. 4 ZEÚ právo vyjadriť sa k predmetnému prejudiciálnemu konaniu alebo predložiť svoje písomné
pripomienky. Uvedená právomoc vyplýva aj z článku 23 Rokovacieho poriadku SD EÚ.
Slovenská republika túto právomoc neuznala, z čoho vyplýva, že v prípade otázky položenej slovenským súdom
by ju SD EÚ odmietol pre nedostatok právomoci. Neuznaním právomoci SD EÚ však nie je dotknuté právo Slovenskej
republiky predkladať vyjadrenia alebo pripomienky. K uvedenému je potrebné uviesť, že aj keď členský štát neprijal
fakultatívnu jurisdikciu SD EÚ, jeho súdne orgány sú povinné aplikovať judikatúru SD EÚ týkajúcu sa otázok bývalého
tretieho piliera EÚ.1
Bez ohľadu na zmluvné ustanovenia justičnej spolupráce v trestných veciach, právny základ prejudiciálneho
konania je upravené najmä v článku 267 ZFEÚ, podľa ktorého má SD EÚ právomoc odpovedať na žiadosť o vydanie
rozhodnutia o predbežnej otázke podanej sudcom z členského štátu, v ktorom je zlúčená funkcia prokurátora/verejného
žalobcu a vyšetrujúceho sudcu, ak pochádza od takého sudcu, ktorý koná v rámci všeobecnej pôsobnosti sudcu nezávisle
a v súlade so zákonom, napriek tomu, že niektoré úkony, ktoré tento sudca vykonáva nie sú súdnej povahy.2
V podmienkach Slovenskej republiky je takýmto orgánom len súd. Prokurátor síce v prípravnom konaní má
povinnosť prerušiť trestné stíhanie podľa ustanovenia § 228 ods. 4 TP v prípade, ak podal návrh na začatie konania o
otázke, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť, je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že prokurátor nie je
súdnym orgánom v zmysle článku 267 ZFEÚ a preto nie je subjektom oprávneným pokladať SD EÚ prejudiciálne otázky.
Povinnosť prokurátora položiť predbežnú otázku podľa ustanovenia § 228 ods. 4 TP sa preto vzťahuje len na predbežné
otázky o osobnom stave predkladané slovenskému súdu v občianskom súdnom konaní podľa ustanovenia § 7 ods. 2 TP.
1
2

SIMAN, S., SLAŠŤAN, M.: Primárne právo Európskej únie : aplikácia a výklad práva Únie s judikatúrou, s. 150.
VALKO, E., TOMLAINOVÁ, A.: Konanie o predbežnej otázke podľa čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s. 568.
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V súvislosti s predkladaním prejudiciálnej otázky SD EÚ zo strany slovenských trestných súdov je potrebné
poukázať aj na skutočnosť, že „právomoc nariadiť podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania (...) nemôže byť
spochybnená uplatnením takých pravidiel vnútroštátneho práva, ktoré umožňujú súdnemu orgánu v odvolacom konaní
zmeniť rozhodnutie nariaďujúce podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania na SD EÚ, zrušiť tento návrh
a nariadiť súdnemu orgánu, ktorý uvedené rozhodnutie vydal, aby pokračoval v prerušenom vnútroštátnom konaní”3.
Z pohľadu slovenského trestného práva je relevantné, že rozhodnutia slovenských súdov o predložení
prejudiciálnej otázky sú prijímané formou uznesenia o prerušení konania.
Slovenský trestný súd má podľa Trestného poriadku v štádiu trestného konania vedeného pred ním povinnosť
prerušiť konanie, ak SD EÚ pokladá prejudiciálnu otázku. Táto povinnosť je konkrétne špecifikovaná v jednotlivých
ustanoveniach Trestného poriadku upravujúcich rozhodovanie súdu v súdnom štádiu trestného konania.
Podľa ustanovenia § 241 ods. 3 TP súd pri preskúmaní obžaloby preruší trestné stíhanie, ak požiada SD EÚ o
vydanie predbežného rozhodnutia. Rovnako súd postupuje pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa ustanovenia § 244
ods. 4 TP.
Podľa ustanovenia § 283 ods. 1 TP súd na hlavnom pojednávaní preruší trestné stíhanie aj v prípade, ak žiada
SD EÚ o vydanie predbežného rozhodnutia. Rovnako súd postupuje aj v prípade, ak okolnosť odôvodňujúca položenie
prejudiciálnej otázky SD EÚ vyjde najavo mimo hlavného pojednávania podľa ustanovenia § 290 ods. 1 TP, alebo
v odvolacom konaní podľa ustanovenia § 318 ods. 1 TP.
Odvolací súd podľa ustanovenia § 320 ods. 1. písm. d) TP preruší trestné stíhanie z dôvodu pokladania
prejudiciálnej otázky SD EÚ aj vtedy, ak zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, pričom tento súd prejudiciálnu
otázku nepoložil.
Proti uzneseniu o prerušení konania z dôvodu predkladania prejudicálnej otázky SD EÚ je v zmysle platného
Trestného poriadku prípustná sťažnosť len v prípade, ak súd podľa ustanovenia § 283 ods. 1 TP prerušuje trestné
stíhanie na hlavnom pojednávaní, alebo ak tak rozhodne podľa ustanovenia § 290 ods. 1 TP mimo hlavného
pojednávania. Tieto ustanovenia Trestného poriadku tak umožňujú odvolaciemu súdu v trestnom konaní postupovať
v rozpore s vyššie uvedenou judikatúrou SD EÚ, ktorý tak môže rozhodnutie prvostupňového trestného súdu zmeniť alebo
zrušiť a zmariť tak predloženie prejudiciálnej otázky SD EÚ. Otázkou preto zostáva, či inkorporovanie týchto ustanovení
do Trestného poriadku bolo nedbanlivosťou alebo úmyslom zákonodarcu.
Prejudiciálne rozhodnutie SD EÚ je záväzné pre vnútroštátny súd, ktorý položil prejudiciálnu otázku, ako i pre
vnútroštátne súdy, ktoré na vyššom stupni rozhodujú o opravných prostriedkoch v danej veci. Uvedené reflektuje aj
Trestný poriadok v ustanovení § 7 TP4, podľa ktorého orgány činné v trestnom konaní a súd posudzujú samostatne
predbežné otázky, ktoré sa v trestnom konaní vyskytnú. Samostatne však nie sú tieto orgány oprávnené posudzovať
otázky o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté súdmi, Ústavným súdom SR, SD EÚ alebo iným štátnym orgánom, ak sa
takéto rozhodnutia netýkajú posúdenia viny obvineného. Taktiež nie sú oprávnené samostatne riešiť predbežné otázky
týkajúce sa osobného stavu, o ktorých sa rozhoduje v občianskom súdnom konaní.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 3 slovenského Trestného poriadku otázky o ktorých má rozhodnúť SD EÚ sa nemôžu
posudzovať ako predbežné otázky v trestnom konaní podľa slovenského Trestného poriadku.
3

ROZŠÍRENIE PRÁVOMOCÍ SD EÚ
Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa bývalého tretieho piliera EÚ, a teda záležitostí priestoru slobody, bezpečnosti a
spravodlivosti, v tejto oblasti došlo k výraznému rozšíreniu právomocí SD EÚ.
Pôvodná právna úprava sa zakladala najmä na znení bývalého článku 35 ZEÚ5, ktorá bola značne limitovaná,
pokiaľ ide o súdnu ochranu jednotlivcov vo vzťahu k aktom EÚ.
Toto ustanovenie upravovalo právomoc SD EÚ posudzovať výklad a platnosť rámcových rozhodnutí, rozhodnutí
a dohovorov prijatých v rámci justičnej a policajnej spolupráce a opatrení na ich uskutočnenie.6
Uvedený článok obmedzoval prejudiciálne konanie SD EÚ systémom dobrovoľného prijatia jurisdikcie súdu
členskými štátmi. Tento deficit súdnej ochrany je v ostrom kontraste s citlivou problematikou ľudských práv v oblasti
policajnej a justičnej spolupráce.7
Takmer všetky bývalé obmedzenia upravené v článku 35 ZEÚ v znení pred Lisabonskou zmluvou a v článku 68
ZES zanikli a boli vypustené. Z uvedeného vyplýva, že vznikol priestor pre vnútroštátne súdy, proti ktorým existuje
opravný prostriedok, na predkladanie prejudiciálnych otázok SD EÚ.8

Prípad C-210/06 Cartesio [2009].
PROCHÁZKA, R., ČORBA, J.: Právo Európskej únie (vybrané otázky pre právnu prax), s. 132-133.
5 Obsahom bývalého článku 35 ods. 1 ZEÚ bolo, že Súdny dvor ES mal právomoc vydávať prejudiciálne otázky o platnosti a výklade
rámcových rozhodnutí, rozhodnutí a výklade dohovorov vypracovaných podľa tejto hlavy a o platnosti a výklade opatrení na ich
vykonanie. Kritiku slovenskej verzie tohto ustanovenia v ZEÚ viď MAZÁK, J.: Naliehavé konanie o prejudiciálnej otázke pred Súdnym
dvorom ES, s. 25.
6 SVIEŽENÝ, R.: Princíp ne bis in idem v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, s. 123.
7 LADENBURGER, C.: Police and Criminal Law in the Treaty of Lisbon, s. 25.
8 MAZÁK, J.: Súdy Európskej únie po Lisabonskej zmluve, s. 96.
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V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť, že SD EÚ pri výkone svojich právomocí v oblasti justičnej spolupráce v
trestných veciach v zmysle článku 267 ZFEÚ nemá podľa článku 267 ZFEÚ9 právomoc preskúmavať platnosť alebo
primeranosť operácií vykonaných políciou alebo inými organmi (činnými v trestnom konaní) členského štátu.
Podľa článku 19 ods. 3 písm. b) ZEÚ v znení Lisabonskej zmluvy SD EÚ rozhoduje o prejudiciálnych otázkach o
výklade práva Únie alebo platnosti aktov prijatých inštitúciami, ktoré boli predložené vnútroštátnymi súdmi alebo
tribunálmi, pričom je nutné uviesť, že toto ustanovenie zostalo nedotknuté.
Z hľadiska zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, je kľúčovým Protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach,
ktorý upravuje prechodné ustanovenia týkajúce sa aktov prijatých na základe hláv V a VI Zmluvy o Európskej únii pred
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Podľa článku 10 ods. 1 tohto Protokolu, pokiaľ ide o akty Únie v oblasti
policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, v
deň nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy majú inštitúcie tieto právomoci: "...právomoci Súdneho dvora Európskej
únie podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ostávajú
rovnaké vrátane prípadu, keď boli akceptované podľa článku 35 ods. 2 uvedenej Zmluvy o Európskej únii."
Ak vnútroštátny súd vyslovil pochybnosť vo vzťahu k výkladu alebo platnosti rámcového rozhodnutia, rozhodnutia
alebo dohovoru, SD EÚ mohol vysloviť prejudiciálny nález. Táto právomoc založená len na dobrovoľnosti bola v
jednotlivých členských štátoch odlišná. Iba členské štáty boli oprávnené rozhodnúť, ktoré vnútroštátne súdy sú oprávnené
takto učiniť a tiež či súdy, proti ktorým rozhodnutiam neexistuje riadny opravný prostriedok, dokonca nemajú povinnosť tak
konať.
Pri pohľade na viaceré prejudiciálne konania v trestných veciach možno konštatovať, že členské štáty v rámci
týchto prejudiciálnych konaní majú tendenciu pripájať sa do konaní so svojimi vlastnými návrhmi a pripomienkami.
Zvyčajne nejde o menej ako desať členských štátov, ktoré takýmto spôsobom participujú na konaní, v otázkach menšieho
významu ide o počet od päť do osem členských štátov. Dávajú tak najavo dôležitosť prípadu a otázok, ktoré sa v rámci
neho riešia. Demonštrujú tak tiež možné obavy či nervozitu z výsledku, pričom zaujímavou je skutočnosť, že medzi
aktívne štáty patria aj štáty, ktoré k EÚ pristúpili neskôr, teda po roku 2004.10
Zrušenie článku 35 ZEÚ a trojpilierovej štruktúry, a umiestnenie oblasti policajnej a justičnej spolupráce do ZFEÚ
znamenalo vysporiadanie sa s otázkou právomoci SD EÚ vzhľadom na účinky noriem prijatých podľa predchádzajúcej
právnej úpravy.
Uvedené ustanovenie by samo o sebe neznamenalo zmeny v právomoci SD EÚ. Toto ustanovenie treba vidieť v
kontexte článku 10 ods. 3 Protokolu č. 36, podľa ktorého účinnosť prechodného opatrenia, týkajúceho sa aj právomocí SD
EÚ, skončí najneskôr uplynutím piatich rokov od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, prechodné ustanovenia teda
strácajú platnosť najneskôr k 30. novembru 2014.
Z citovaných článkov je možné vyvodiť, že prejudiciálne otázky v trestných veciach vo vzťahu k aktom prijatým
podľa pôvodnej šiestej hlavy ZEÚ, budú môcť počas prechodného obdobia predkladať len vnútroštátne súdne orgány tých
štátov11, ktoré urobili vyhlásenie o priznaní právomoci v zmysle pôvodného článku 35 ods. 2 ZEÚ. Štáty, ktoré takéto
vyhlásenie neurobili, vrátane Slovenskej republiky, naďalej nebudú mať oprávnenie predkladať prejudiciálne otázky. Táto
situácia sa zmení po piatich rokoch od platnosti Lisabonskej zmluvy, teda po 1. decembri 2014, kedy toto obmedzenie
zanikne12.
Významná zmena, ktorú priniesla Lisabonská zmluva spočíva v skutočnosti, že toto prechodné ustanovenie sa
týka výlučne aktov prijatých pred 1. decembrom 2009. Podľa J. Mazáka tieto akty môžu byť predmetom výkladových alebo
aplikačných problémov so zreteľom na ich prípadné zmeny po 1. decembri 2009.
Podľa jeho názoru praktické problémy na SD EÚ môže spôsobiť aj znenie článku 267 ods. 4 ZFEÚ13 upravujúce
prejudiciálnu otázku v trestnom konaní s osobou, ktorá je vo väzbe. Ako dôvod vidí v podmienke citovaného článku, podľa
ktorej SD EÚ v konaní týkajúcom sa osoby nachádzajúcej sa vo väzbe koná bezodkladne. Upozorňuje tiež na možnosť
zahltenia SD EÚ prejudiciálnymi otázkami, ktoré budú vyžadovať skrátené14 alebo naliehavé15 konanie. Táto podmienka
na druhej strane limituje túto pravdepodobnosť faktom, že nie každá osoba počas trestného konania, v ktorom sa aplikujú
potenciálne sporné ustanovenia transponovaného práva EÚ, je vo väzbe.16
9 Článok 276 ZFEÚ: Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa ustanovení kapitol 4 a 5 tretej časti piatej hlavy ZFEÚ, ktoré sa vzťahujú
na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc preskúmavať platnosť alebo primeranosť
operácií vykonaných políciou alebo inými orgánmi členského štátu presadzujúcimi výkon práva, ani rozhodovať o výkone právomocí
členských štátov v oblasti udržiavania verejného poriadku a zabezpečovania vnútornej bezpečnosti.
10 GEYER, F.: European Arrest Warrant Court of Justice of the European Communities Judgment of 3 May 2007, Case C-303/08
Advocaten voor de Wereld VZW v. Leden van de Ministerraad, s. 153.
11 Vyhlásenie podľa čl. 35 ods. 2 ZEÚ neurobili Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Írsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Spojené
kráľovstvo vrátane Slovenska (stav k marcu 2008).
12 Uvedená zmena sa netýka Veľkej Británie, ktorá k tejto otázke uplatnila právo opt-out.
13 Čl. 267 ods. 4: Ak sa takáto otázka položí v prebiehajúcom konaní pred súdnym orgánom členského štátu v súvislosti s osobou, ktorá
je vo väzbe, Súdny dvor Európskej únie koná bezodkladne.
14 čl. 104a Rokovacieho poriadku SD EÚ
15 čl. 104b Rokovacieho poriadku SD EÚ
16 MAZÁK, J.: Súdy Európskej únie po Lisabonskej zmluve, s. 96-97 a 102-103.
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Menej problematickým sa zdá výklad v rámci prejudiciálneho konania týkajúci sa aktov prijatých po 1. decembri
2009, pretože tieto akty Únie od uvedeného dátumu podliehajú novému právnemu režimu upraveného v kapitole 4 a 5
tretej hlavy piatej časti ZFEÚ v článkoch 82 až 89 ZFEÚ. Je tomu tak z dôvodu, že súčasný právny režim aktov bývelého
tretieho piliera je obdobný ďalším oblastiam spadajúcich do bývalého prvého piliera, z čoho vyplýva že právomoc SD EÚ
pri výklade aktov a pri rozhodovaní o platnosti aktov v prejudiciálnom konaní týkajúcich sa trestného práva prijatých po 1.
decembri 2009 je v zásade rovnaká ako pri iných aktoch EÚ.17
Uvedené znamená, že došlo k úplnej súdnej ochrane pod dohľadom SD EÚ a tiež napr. aj to, že akty Europolu
ako orgánu policajnej spolupráce budú predmetom riadneho prieskumu SD EÚ, čím sa ukončil stav nedostatočnej súdnej
ochrany pokiaľ išlo o akty Europol-u zasahujúce do práv na ochranu osobných údajov.18
V tejto transformácii zohráva najväčšiu úlohu súdna ochrana SD EÚ, pričom cieľom je zabránenie nesúladnému
alebo nie príliš kvalitnému výkladu. Lisabonská zmluva vnútroštátnym súdom zaručila presne také možnosti, aké mali
dovtedy len v rámci bývalého komunitárneho piliera a v tomto smere už neexistujú medzery v súdnom prieskume, aké
existovali do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.19
4

DOHOVORY A PRÁVOMOC SD EÚ
Špecifickú kategóriu aktov v oblasti spolupráce v trestných veciach tvoria dohovory20 uzatvorené členskými štátmi
na základe pôvodného článku K.3 ZEÚ, ktorých právomoc bola riešená tak, že k nim bol prikladaný protokol o právomoci
SD EÚ rozhodovať o prejudiciálnych otázkach vnútroštátnych súdov týkajúcich sa ich výkladu. Pokiaľ ide o predkladanie
prejudiciálnych otázok slovenskými súdmi týkajúcich sa dohovorov, v týchto prípadoch to záviselo od skutočnosti, či
Slovenská republika pristúpila k uvedeným protokolom. Realizácia spočívala vo vykonaní relevantného vyhlásenia o
špecifikácii súdov oprávnených alebo povinných predložiť prejudiciálnu otázku, pričom toto vyhlásenie bolo nevyhnutné z
hľadiska vzniku právomoci SD EÚ vo vzťahu k prejudiciálnym konaniam iniciovaných slovenskými súdmi.21
5

INTERPRETÁCIA
Pri výklade právnych aktov EÚ v rámci prejudiciálneho konania sú tieto akty SD EÚ vykladané tak, aby boli
jednotne aplikované v rôznorodých vnútroštátnych právnych poriadkoch a aby zaručili rovnaké práva pre všetky dotknuté
osoby. Právne pojmy použité v rozhodnutiach SD EÚ nemožno stotožňovať s rovnako nazvanými pojmami vo
vnútroštátnom právnom poriadku. Nemožno ich chápať podľa ich formálneho pomenovania, ale podľa ich materiálneho
obsahu.22 Tieto pojmy sú obsiahnuté v právnych normách EÚ a tiež v judikatúre SD EÚ. Následne sú implementované do
vnútroštátneho trestného práva, či už hmotného alebo procesného, preto je nevyhnutné, aby trestné súdy a orgány činné
v trestnom konaní poznali ich obsah a tiež už známy výklad SD EÚ, ktorý patrí výlučne do jeho právomoci.23
Výklad konkrétnych pojmov trestného práva nemožno automaticky prenášať na rovnaké pojmy rozdielne
definované inými právnymi predpismi. Tak, ako nemožno výklad SD EÚ automaticky aplikovať na pojmy obsiahnuté v
slovenskom právnom poriadku, nemožno ani európske normy vykladať bez znalosti judikatúry európskych súdov.
Dokonca, vzhľadom na nadriadenosť európskeho práva aj v oblasti súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach,
bez znalosti judikatúry SD EÚ nemožno vykladať ani slovenské právne normy, do ktorých boli implementované akty EÚ a
nemožno ich automaticky vzťahovať na výklad rovnako znejúcich pojmov obsiahnutých v inom právnom predpise.
Uvedené platí o to väčšmi, ak ide o normy, ktoré sú súčasťou rôznych právnych poriadkov a ktorých výklad a aplikácia
prináleží rôznym justičným orgánom a orgánom činných v trestnom konaní konajúcich v rôznych členských štátoch.24
Naviac, chránený právny záujem členských štátov sa môže meniť v závislosti od daného štátu a vzhľadom k
tomu, že neexistuje harmonizácia vnútroštátnych právnych poriadkov v oblasti trestného práva, kritériá založené na jeho
posúdení by mohli vytvárať prekážky slobode voľného pohybu v rámci EÚ, a to dokonca toľko prekážok, koľko systémov
trestného práva existuje.25
Je nutné si uvedomiť, že vnútroštátne trestné súdy nevykladajú všeobecné pojmy, ale konkrétne znenie právnych
noriem, preto aj judikatúru SD EÚ, ktorá vzišla z konaní, ktorých predmetom bolo posúdenie otázok v oblasti trestného
práva, nemožno automaticky použiť na výklad inej právnej normy. Všeobecne výklad ustanovení slovenského právneho
SIMAN, S., SLAŠŤAN, M.: Primárne právo Európskej únie : aplikácia a výklad práva Únie s judikatúrou, s. 148-149.
LADENBURGER, C.: Police and Criminal Law in the Theory of Lisbon, s. 30
19 HINAREJOS, A.: The Lisbon Treaty Versus Standing Still: A View from the Third Pillar, s. 114.
20 Ide napr. o Dohovor o ochrane finančných záujmov ES vo forme predbežných rozhodnutí, tiež Dohovor o zriadení Európskeho
policajného úradu vo forme predbežných rozhodnutí, ďalej Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely vo forme
prejudiciálnych rozhodnutí a Dohovor o boji proti korupcii verejných činiteľov.
21 PROCHÁZKA, R., ČORBA, J.: Právo Európskej únie (vybrané otázky pre právnu prax), s. 175-176.
22 ONDREJOVÁ, A.: Rozhodnutia Súdneho dvora ES o predbežných otázkach v trestných veciach (k výkladu čl. 54 Schengenského
dohovoru a rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze), s. 14.
23 Ibid, s. 6-7.
24 ONDREJOVÁ, A.: Rozhodnutia Súdneho dvora ES o predbežných otázkach v trestných veciach (k výkladu čl. 54 Schengenského
dohovoru a rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze,. s. 20.
25 ONDREJOVÁ, A.: Rozhodnutia Súdneho dvora ES o predbežných otázkach v trestných veciach (k výkladu čl. 54 Schengenského
dohovoru a rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze), s. 9.
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poriadku, ktorého súčasťou sú aj normy práva EÚ, prináleží slovenským trestným súdom, zatiaľ čo autoritatívny výklad a
aplikácia noriem EÚ predovšetkým SD EÚ.
Vnútroštátne trestné súdy vykladajú a aplikujú právo EÚ v kontexte ich vnútroštátneho práva, ktoré sa líši v
jednotlivých členských štátoch. Okolnosti konkrétneho prípadu nie sú vždy rovnaké, preto musí byť snahou jednotlivých
súdov, aby všetkým jednotlivcom pod jurisdikciou členských štátov boli zaručené rovnaké práva bez ohľadu na právny
poriadok, ktorému v danej chvíli podliehajú. Preto sú v zmysle judikatúry SD EÚ tieto práva interpretované týmito súdmi
nie podľa názvu, ale podľa obsahu, ktorý vyjadrujú. Týmto pravidlom by sa bezpodmienečne mali riadiť aj vnútroštátne
súdy, čo predznačuje potrebu dôkladnej znalosti práva EÚ a judikatúry SD EÚ.
Pre aplikáciu trestného práva Slovenskej republiky je potrebné poznať nie len obsah slovenského právneho
poriadku, ale aj príslušných medzinárodných dokumentov a judikatúry SD EÚ, ktoré majú záväzný charakter.
V princípe skutočne tými, ktorí vykladajú vnútroštátne právo v praxi, sú vnútroštátne súdy, z ktorých niektoré
využívajú možnosť spolupráce so SD EÚ prostredníctvom prejudiciálnych konaní. Keďže Slovenská republika a jej
vnútroštátne súdy nemajú skúsenosť s predkladaním prejudiciálnych otázok v trestných veciach, pravdepodobne oceníme
kooperatívny prístup SD EÚ, pokiaľ ide o znenie prejudiciálnych otázok, ktoré má SD EÚ možnosť modifikovať a
preformulovať podľa svojich potrieb26, ak uzná, že danú oblasť právnej úpravy je potrebné interpretovať a samozrejme, ak
je to nutné pre rozhodnutie vo veci samej na vnútroštátnom súde.
V našom trestnom práve by mohli byť predmetom položených otázok SD EÚ slovenskými súdmi v období po 1.
decembri 2014 otázky týkajúce sa napr. veľmi diskutovanej zásady ne bis in idem alebo predbežných opatrení, ktoré nie
sú považované za absolútne konformné so záväzkami vyplývajúcimi z práva EÚ.27
Potenciálne otázky slovenských justičných orgánov sa môžu týkať takých dôležitých otázok právneho výkladu,
akými sú napr. znaky skutkových podstát trestných činov a sankcií v oblasti boja proti terorizmu, organizovanému zločinu
(čo vytvára priestor pre spoluprácu SD EÚ a Špecializovaného trestného súdu v SR) alebo takých neželaných aktivít ako
obchodovanie s omamnými látkami, ktoré sú tak isto ako ďalšie oblasti záujmu EÚ, postupne aproximované.
6

POJMY TRESTNÉHO PRÁVA – SD EÚ VERZUS VNÚTROŠTÁTNE SÚDY
SD EÚ v minulosti vo svojich rozhodnutiach vydaných v prejudiciálnom konaní vyložil viacero otázok týkajúcich sa
pojmov zavedených právnymi aktmi bývalého tretieho piliera EÚ, ktoré sa vzťahujú k významným trestnoprávnym
inštitútom, ako je obeť trestného činu, totožnosť skutku, zásada ne bis in idem, alebo zásada špeciality.
6.1

Totožnosť skutku
Prejudiciálne konanie týkajúce sa trestného konania proti Norma Kraaijenbrink vo veci C-367/05, začaté na návrh
belgického trestného súdu (Hof van Cassatie van België) v ktorom bol SD EÚ, vo vzťahu k čl. 54 Dohovoru, ktorým sa
vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DSD“) ustanovujúcom zásadu ne bis in idem, vyložený pojem v slovenskom
trestnom práve označovaný ako totožnosť skutku.
Čl. 54 DSD ustanovuje, že osoba právoplatne odsúdená jednou zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin
stíhaná inou zmluvnou stranou, a to za predpokladu, že v prípade odsúdenia bol trest už odpykaný alebo sa práve
odpykáva alebo podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený, už nemôže byť vykonaný.
SD EÚ rozhodol, že rozhodujúcim kritériom pre určenie, či ide o „ten istý čin“ je zhodnosť skutkovej podstaty
činov, ktorou sa rozumie existencia celku činov, ktoré sú navzájom nerozlučiteľne spojené, nezávisle na právnom
posúdení týchto činov alebo na chránenom právnom záujme. Podľa SD EÚ preto nemožno považovať za „ten istý čin“
rozdielne „činy“ len preto, že príslušný vnútroštátny trestný orgán dospeje k záveru, že uvedené činy sú spojené rovnakým
trestným úmyslom.
6.2

Právoplatné odsúdenie
Prejudiciálne konanie týkajúce sa trestného konania proti Vladimírovi Turanskému vo veci C-491/07, začaté na
návrh rakúskeho trestného súdu (Landesgericht für Strafsachen Wien) v ktorom bol, vo vzťahu k čl. 54 Dohovoru, ktorým
sa vykonáva Schengenská dohoda ustanovujúcom zásadu ne bis in idem, vyložený pojem právoplatného odsúdenia
osoby.
SD EÚ rozhodol, že rozhodnutím, ktorým sa právoplatne rozhoduje o vine osoby za spáchaný trestný čin, teda
ktorým sa v zmysle čl. 54 DSD „osoba právoplatne odsudzuje“, nie je také rozhodnutie, ktorým orgán zmluvného štátu po
vecnom preskúmaní veci, ktorá mu bola predložená, nariadi zastavenie trestného stíhania v štádiu konania pred
vznesením obvinenia voči osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, pokiaľ toto rozhodnutie o zastavení podľa
vnútroštátneho práva tohto štátu nevylučuje s konečnou platnosťou žalobu a nie je prekážkou nového trestného stíhania
za ten istý čin v tomto štáte.
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PROCHÁZKA, R.,ČORBA, J.: Právo Európskej únie (vybrané otázky pre právnu prax), s. 166.
VAĽO, M.: Ne bis idem v slovenskom (európskom) trestnom práve a potrestanie za priestupok, s. 1145.
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6.3

Ten istý trestný čin
Prejudiciálne konanie týkajúce sa trestného konania proti Arturovi Leymannovi a Aleksejovi Pustovarovovi vo veci
C-388/08, začaté na návrh fínskeho trestného súdu (Korkein oikeus) v ktorom bo,l vo vzťahu k čl. 27 ods. 2 Rámcového
rozhodnutia Rady 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
implementovaného do slovenského právneho poriadku zákonom č. 403/2004 Z.z. ustanovujúcom zásadu špeciality,
vyložený pojem ten istý trestný čin.
Čl. 27. ods. 2 predmetného rámcového rozhodnutia ustanovuje, že s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1
a 3 tohto ustanovenia odovzdaná osoba sa nemôže trestne stíhať, odsúdiť alebo inak pozbaviť osobnej slobody pre iný
trestný čin spáchaný pred jej odovzdaním ako pre ten, pre ktorý bola odovzdaná.
SD EÚ rozhodol, že o ten istý trestný čin, pre ktorý bola osoba odovzdaná na trestné stíhanie ide v tom prípade,
ak znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa zákonného opisu tohto trestného činu spáchaného vo vydávajúcom
členskom štáte sú znakmi skutkovej podstaty, pre ktoré bola osoba odovzdaná, a existuje dostatočná zhoda medzi údajmi
uvedenými v zatykači a údajmi uvedenými v neskoršom úkone v konaní, pričom zmeny okolností týkajúcich sa času
a miesta sú prípustné, ak vyplývajú z dôkazov predložených počas konania vedeného vo vydávajúcom členskom štáte
v súvislosti s postupom opísaným v zatykači, ak nemenia povahu trestného činu a ak nie sú dôvodom pre odmietnutie
výkonu európskeho zatykača na základe článkov 3 a 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.
6.4

Obeť trestného činu
V prejudiciálnom konaní týkajúcom sa trestného konania proti Giovanni Dell’Orto vo veci C-467/05, začatom na
návrh talianskeho trestného súdu (Tribunale di Milano) v ktorom bol, vo vzťahu k Rámcovému rozhodnutiu Rady
2001/220/SVV o postavení obetí trestných činov, vyložený pojem obeť trestného činu, SD EÚ rozhodol, že pojem „obeť“
v zmysle tohto rámcového rozhodnutia nezahŕňa právnické osoby, ktoré utrpeli ujmu priamo spôsobenú konaním alebo
nekonaním porušujúcim trestné právo členského štátu.
Obdobne SD EÚ rozhodol aj v prejudiciálnom konaní týkajúcom sa trestného konania proti Emil Eredics a Mária
Vassné Sápi vo veci C-205/09, začatého na návrh maďarského trestného súdu (Szombathelyi Városi Ügyészség).
7

PREDNOSŤ PRÁVA EÚ
Prednosť práva EÚ by mala byť tiež doménou práva prijímaného v rámci oblasti bývalého tretieho piliera, ktorého
nástroje boli vždy viac komplexné a bližšie k typickým oblastiam EÚ. Už zmienená reforma súdnej kontroly v podstate
znamená unifikáciu bývalého prvého a tretieho piliera a odstraňuje neistotu vnútroštátnych trestných súdov, ktorá bola
čiastočne SD EÚ odstránená v prípade Pupino28. Táto neistota bola tiež spôsobená odlišným prístupom niektorých
vnútroštátnych súdov v rámci EÚ. Ako vyplýva z judikatúry SD EÚ problematickou oblasťou bolo najmä rozhodovanie
vnútroštátnych ústavných súdov o platnosti vnútroštátnych noriem, do ktorých bolo implementované právo EÚ týkajúce sa
trestných otázok. Najčastejším dôvodom bol rozpor s národným ústavným právom, prípadne rozpor s ľudskoprávnymi
štandardmi v tejto oblasti.29
V tomto kontexte nemožno na tomto mieste nespomenúť základný princíp prednosti práva EÚ formulovaný v
známom prípade Costa v. ENEL, v zmysle ktorého uplatňovanie práva EÚ sa napriek rôznorodosti právnych poriadkov
nemôže v jednotlivých štátoch odlišovať.
Bez reformovania zakladajúcich zmlúv by došlo k situácii, že SD EÚ by bol oprávnený asistovať v oblasti
interpretácie aktov len niektorým vnútroštátnym súdom a nie všetkým. Týmto by sa tieto mohli dostať do situácie, že by
vykladali nadriadené právne normy bez toho, aby si boli úplne istí skutočným obsahom normy EÚ a súladom vnútroštátnej
normy s normou európskou. Uvedené by spôsobovalo dlhodobé odlišné postavenie vnútroštátnych súdov.30
Reformou právnej povahy aktov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach tým tieto akty nadobudli také
vlastnosti, ktoré pre nich neboli doposiaľ charakteristické a skutočne došlo k priznaniu prednosti práva EÚ, tak ako ju
poznáme z prípadu Costa v. ENEL a ostatnej judikatúry SD EÚ.
Toto sú dôvody, prečo sa európsky zákonodarca rozhodol odstrániť neistotu spôsobujúcu interpretačné a
aplikačné problémy, pretože by to mohlo viesť k nesúladu a nerovnosti garantovanej súdnej ochrany v rámci EÚ.
8

ZÁVER
Na uvedenom vývoji európskej integrácie s poukazom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, možno
pozorovať cieľ Únie vytvoriť "ever-closer union among the peoples of Europe" ("čoraz užšie spojenectvo medzi národmi
Európy") v zmysle článku 1 ods. 2 ZEÚ. V oblasi trestných vecí, ktorá aj keď nie je primárnym cieľom EÚ, členské štáty
ratifikáciou Lisabonskej zmluvy prejavili vôľu dať nástrojom upravujúcim trestné veci podobný účinok, ako tým, ktoré boli
donedávna "produktom" ES s cieľom efektívne prispieť k napĺňaniu cieľov stanovených EÚ. Donedávna prekážku týmto
cieľom tvorila obmedzená právomoc SD EÚ podávať prejudiciálne rozsudky, čím zbavovala možnosť efektívneho
uplatňovania práva EÚ na území členských štátov, pretože nebolo vo všetkých prípadoch dobre možné dosiahnuť
Prípad C-105/03 Trestné konanie proti Maria Pupino [2005].
HINAREJOS, A.: The Lisbon Treaty Versus Standing Still: A View from the Third Pillar, s. 101-103.
30 Ibid, s. 109-110.
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konformný výklad vnútroštátneho práva pred národnými súdmi. Právo na podanie prejudiciálnej otázky musí existovať pri
rešpektovaní všetkých prijatých nástrojov bez ohľadu na ich formu, ak je ich cieľom vyvolať právne účinky vo vzťahu k
ďalším subjektom.
Berúc do úvahy základný rámec a cieľ EÚ, pokiaľ ide o demokratizáciu súdnej ochrany a percepciu legitimity
trestného práva, toto je značným spôsobom ovplyvňované jeho vnútroštátnym ponímaním. Jadro legitimity trestného
práva tvorí štátna moc zahŕňajúca ukladanie a výkon trestných sankcií. Uvedené je zároveň jadrom suverenity štátu, v
ktorom je nevyhnutná demokratická a súdna kontrola.31
V tomto novom duchu právomocí SD EÚ a vnútroštátnych členských štátov je zrejmé, že také otázky ako je
trestná zodpovednosť, či zásada nullum crime sine lege ostanú predmetom právnej úpravy EÚ adresovanej členským
štátom. Zároveň sa vynára otázka zodpovednosti členských štátov, ktoré sa nesmú vo vzťahu k jednotlivcom dovolávať
vlastného pochybenia v implementácii aktu EÚ. Výklad SD EÚ v prejudiciálnom konaní by mohol byť problematickejší
v tom smere, že sa nedá vyhnúť zameraniu na výklad trestného práva, ktoré nie je prirodzene vo všetkých členských
štátoch rovnaké.32
V tejto súvislosti za zmienku stojí aj Charta základných práv EÚ, ktorej ustanovenia v článkoch 47 až 50 vyjadrujú
práva33 garantované jednotlivcom, ktoré musia byť zohľadnené v prejudiciálnych konaniach pred SD EÚ ako právne
záväzné a tiež článok 51 Charty, v zmysle ktorého aj členské štáty sú povinné rešpektovať tieto práva, dodržiavať zásady
a podporovať ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými právomocami pri súčasnom zachovaní obmedzení
právomocí prenesených na Úniu prostredníctvom zakladajúcich zmlúv.
V súvislosti s novou štruktúrou aktov EÚ vznikajú viaceré zaujímavé otázky, napr. aj pokiaľ ide o možnosť
náhrady škody za podstatné porušenie práva EÚ v zmysle judikatúry SD EÚ nastolenej v prípade Francovich34, ktorú by
SD EÚ mohol objasniť vo svojich prejudiciálnych nálezoch, aj keď v oblasti trestného práva, ktorá je citlivejšou oblasťou
pre členské štáty, by bolo jednoznačne zložité vymedziť dostatočne závažné porušenie práva EÚ ako conditio sine qua
non pre náhradu škody35.
Na záver možno zhrnúť, že napriek tomu, že Slovenská republika vyhlásením neuznala právomoc SD EÚ
vydávať predbežné nálezy v otázkach podávaných slovenskými trestnými súdmi, výklad podaný SD EÚ v prejudiciálnych
nálezoch, ktoré boli iniciované trestnými súdmi ostaných členských štátov, je pre slovenské trestné súdy záväzný a tiež
vyjadriť presvedčenie, že budúca spolupráca slovenských súdov a SD EÚ prinesie odpovede na nejednoznačné otázky
právneho významu a prispeje tak k lepšej interpretácii a aplikácii práva vo všetkých členských štátoch EÚ.
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ÚLOHA NÁRODNÝCH PARLAMENTOV V EURÓPSKEJ ÚNII
Soňa Rakušanová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa zaoberám vplyvom Lisabonskej zmluvy na postavenie národných parlamentov z hľadiska
odstraňovania demokratického deficitu prepojením na zlepšenie spolupráce s Európskym parlamentom a posilnením jeho
pozície v Európskej únii. V ďalších statiach sa venujem slovenskej právnej úprave pri riešení otázok na európskej úrovni
konkrétne zákonu 397/ 2004 a jeho pripravovanej novelizácii najmä s prihliadnutím na zmeny v Lisabonskej zmluve, ktoré
je potrebné reflektovať v právnom poriadku Slovenskej republiky predovšetkým v zákone 350/ 1996 o rokovacom poriadku
NRSR.
Kľúčové slová: Národné parlamenty. Lisabonská zmluva Ústavný zákon 397/2004. Výbor pre európske záležitosti
Abstract: The article deals with the influence of the Lisbon Treaty to the role of national parliaments from the view of
eliminating the deficit of democracy. I try to descrbe the cooperation of the European Parliament and national parliament
to improving its position in EU. The other parts of my assay are dedicated to the Slovak legal regulation which focus on
issues at european level. I mean especially the constitutional act 397/2004 and its incoming revisions that reflect changes
from the Lisbon Treaty. With this act relate also the Act on Rules of Procedure of Parliament 350/ 1996.
Key words: National parliaments. Lisbon Treaty. Constitutional act 397/2004. Comitee for European Affairs
1

ÚVOD
Lisabonská zmluva priniesla predovšetkým posilnenie pozície národných parlamentov najmä z hľadiska váhy ich
postavenia v legislatívnom procese. Zákonodarne zbory ako predstavitelia nepriamej demokracie sú vždy hlavným
nositeľom legislatívnej právomoci vo svojich „ domovských štátoch „ a preto ich obmedzené zapojenie sa do kvalitatívneho
fungovania EU je v dnešných podmienkach už nepredstaviteľné.
Fakt, že nová tzv. Reformná zmluva znamená určitý zásah do tohto nerovného stavu, je predovšetkým akousi
satisfakciou za problémy, ktoré prinieslo zákonodarným zborom akceptovanie aquis communitaire, jeho reflektovanie do
právnych systémov členských štátov a v neposlednom rade ich prevedenie do praktického fungovania súdneho systému.
Je to totiž jednoznačne zastupiteľský zbor, ktorý prijíma úniovú legislatívu na vnútroštátnej úrovni a preberá ( v spolupráci
s ostatnými zložkami štátnej moci ) zodpovednosť za jej uplatňovanie.
Ľud ako suverén presúva prostredníctvom rozhodovania vo voľbách moc na svojich zástupcov – poslancov, ktorý
sa v rámci zastupiteľského orgánu – parlamentu snažia o výkon tejto moci a suverén sa v osobe poslanca personifikuje a
nachádza. Pokiaľ je však zákonodarná moc samotného orgánu a teda poslancov ako zástupcov určitej skupiny ľudí
obmedzená a prenesená na orgán predstavujúci v tradičnom chápaní deľby moci výkonnú moc ( Komisiu resp. Radu ) je
teda podporené tvrdenie o deficite fungovania nepriamej demokracie. Odrazom tohto, pre ďalšie rozvíjanie európskeho
prostredia brzdiaceho stavu, je nedostatok zapojenia sa Európskeho parlamentu ( EP ) do legislatívneho procesu.
Je možné spájať inštitút demokratického deficitu s ďalším negatívnym javom, ktorý bude predmetom nasledujúcej
state - malá pozornosť aká sa v podmienkach európskeho práva venuje resp. venovala národným zastupiteľským
orgánom.
2

DEMOKRATICKÝ DEFICIT A JEHO ODSTRAŇOVANIE
Treba pripomenúť, že v pôvodných zakladajúcich zmluvách sa s národnými parlamentmi počítalo len v prípade
menovania členov Parlamentného zhromaždenia ( predchodcu Európskeho parlamentu ). Až do roku 1979 boli totiž
zástupcovia jednotlivých štátov vysielaní spomedzi poslancov národných parlamentov čo však nemalo takmer žiadnu
váhu z hľadiska rozhodovacieho procesu. Pôvodný „ zastupiteľský orgán“ ( ale bez tradičnej zastupiteľskej legitimity
prostredníctvom volieb ) mal totiž len minimálnu, konzultačnú úlohu. 1
Ustanovením volebného práva pre všetkých občanov Európskej únie na voľby do Európskeho parlamentu sa
možnosť zapájania do procesu formovania európskej integrácie pre zastupiteľské orgány členských štátov minimalizovala
a ich fungovanie. Maastrichtská zmluva priniesla očakávanú zmenu v podobe dvoch vyhlásení :
− uznanie zapojenia národných parlamentov do činností Európskej únie (príslušné vlády ich musia „včas“
informovať o legislatívnych návrhoch Spoločenstva a v prípade potreby sa musia uskutočniť spoločné
konferencie),
− spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi prehlbovaním vzájomných vzťahov,
organizovaním pravidelných stretnutí a poskytovaním vzájomných výhod.

1

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/institutions/article_7154_sk.htm, navštívené dňa 17.3.2011.
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Ešte stále nemali národné parlamenty moc čokoľvek zmeniť a ani založenie združenia COSAC - nepomohlo
k ich silnejšej pozícii. COSAC mal a dodnes má len právomoc predkladať európskym orgánom svoje stanoviská, tie však
nemajú nijaký záväzný charakter. Táto dohoda na spoločnom postupe bola povestným prvým krokom, pomohla
k prelomeniu ľadov a následná reforma zakladajúcich zmlúv z Amsterdamu pripojila k svojmu zneniu Protokol o úlohe
národných parlamentov z roku 1997. 2
Možno povedať, že až Lisabonská zmluva sa pomerne širokým spôsobom venuje pôsobeniu národných
parlamentov a všeobecne posilneniu ich pozície- suverénnym víťazom odstraňovania deficitu demokracie v rámci reformy
fungovania EU sa však stal Európsky parlament, ktorý sa v rámci nového usporiadania legislatívneho procesu v EU
postavil takmer na roveň Rady a Komisie – posilnila sa jeho účasť na tzv. spolu- rozhodovacom procese pri prijímaní
právnych aktov Európskej únie a v súčasnosti Európsky parlament rozhoduje o 95% všetkých právnych aktov
v rozličných oblastiach spoločnej európskej politiky. Pod spolurozhodovaciu právomoc Rady a Európskeho parlamentu sa
presúva viac ako 40 nových oblastí medzi ktorými sú aj mnohé kľúčové – poľnohospodárstvo, energetická politika,
imigrácia a otázka využívania fondov EU.
Najdôležitejšou zmenou je možnosť EP schvaľovať rozpočet Európskej únie čo je jedným z rozhodujúcich kritérií
pre získanie identity ako plnohodnotného zastupiteľského orgánu.
Podľa platného znenia je pozícia Európskeho parlamentu posilnená, čo však s národnými parlamentmi?
Najvyšší predstavitelia európskych orgánov sa v rámci tejto otázky vyjadrujú k dôležitosti ich lepšieho presadenia
sa na nadnárodnej úrovni pomerne kladne, o čom svedčí aj inauguračný prejav Jerzyho Buzeka, predsedu Európskeho
parlamentu:
„ Cítime, že potrebujeme dynamickejšiu parlamentnú dimenziu v rámci našej inštitúcie. Musíme tiež pracovať
spoločne ( s ostatnými inštitúciami ) na inštitucionálnych otázkach, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Naše vzťahy
s 27 národnými parlamentmi sa musia rozvíjať v podobnom duchu. V poslednom roku naša spolupráca vzrástla a nová
zmluva prehĺbi tieto kontakty a vylepší ich pozíciu v procese tvorby práva v prospech občanov Únie“ 3
Vyhlásenie predsedu EP je síce politicky korektné, naznačuje však skutočnú zmenu a síce posilnenie spolupráce
a v konečnom dôsledku aj zmenu v nazeraní samotnej Únie na národné parlamenty.
Pre porovnanie treba uviesť opačný názor, ktorý tvrdí, že zmeny, ktoré sa udiali revíziou a pripojením dvoch
základných 4 Protokolov k Lisabonskej zmluve, predstavujú pre poslancov domácich parlamentov členského štátu
neprebádanú a „cudziu“ pôdu a hľadanie ľudských či finančných zdrojov na podrobné preskúmanie problematiky je len
veľmi náročnou úlohou. Preto existuje obava, že nový systém bude mať len symbolický charakter5.
Podľa môjho názoru je však pre vnútorné stotožnenie sa členských štátov so samotnou ideou spoločného
fungovania viacerých národov a kultúr v dôležité vedieť, že existuje aspoň teoretická možnosť pre zastupiteľské orgány
členských štátov zasiahnuť proti prílišnému preberaniu moci v Únii nadnárodnými orgánmi prostredníctvom presne
určených prostriedkov.
Ich úloha ako zastupiteľských orgánov členských štátov ( aj keď pochopiteľne nie orgánov Európskej únie ) a tiež
ich lepšia integrácia do inštitucionálnej štruktúry európskeho ústavného systému v rámci postupného zvyšovania sa
legitimity Európskej únie bola v centre predchádzajúcich ústavných debát v rámci historických rozhovorov o Ústave pre
Európu. Tá bola založená na myšlienke vytvorenia ústavného rámca pre Európsku úniu a teda aj jej poňatie národných
parlamentov smerovalo k posilneniu ich postavenia.
Pripravovaná Ústava sa nestretla s pochopením odbornej aj laickej verejnosti avšak napriek tomu sa jej
odmietnutím a následným prijatím Lisabonskej zmluvy poskytuje priestor na väčšie zapojenie sa parlamentov do
fungovania EU a to nasledujúcimi spôsobmi:
- definovaním úlohy národných parlamentov v EU prostredníctvom čl. 12 ZEU
- účasťou na legislatívnom procese prostredníctvom tzv. varovného systému žltých a oranžových kariet v rámci
ochrany princípu subsidiarity a proporcionality
-zapojenie sa do legislatívnej činnosti Európskej únie vo forme predkladania vlastných stanovísk
- pôsobenie v úniovej politike slobody, bezpečnosti a práva
- možnosťou ovplyvnenia revízie zakladajúcich zmlúv
- participáciou na rozširovaní Európskej únie schvaľovaním prístupových zmlúv
- tiež pôsobením v rámci medzi- parlamentnej spolupráce pri efektívnejšom využívaní združenia COSAC
a informačného systému IPEX6
2 COSAC ( Conference of the committees of the national Parliaments of the European Union Member States ) bol založený v Máji 1989
na stretnutí v Madride, kde sa zástupcovia parlamentov členských štátov Európske únie dohodli na posilnení postavenia národných
parlamentov vo vzťahu ku Spoločenstvám prostredníctvom spoločného postupu v európskych záležitostiach. Prvá schôdza COSAC sa
konala 16 – 17. 11.1989 v Paríži, zdroj http://www.cosac.eu/en/cosac/ navštívené dňa 13.3.2011
3 Štrasburg, 15. Septembra 2009
4 Protokol o úlohe národných parlamentov v Európskej únii ( Protokol č.1 ), Protokol o uplatňovaní
zásad subsidiarity a proporcionality ( Protokol č. 2 ) pripojené k Lisabonskej zmluve
5 DANN, P.: The Political institutions, In: BOGDANDY von A., BAST, J.: Principles of Constitutional law- Second Edition, Verlag, str. 269.
6 HAMUĽÁK, O.: Postavení národních parlamentu v novém smluvním uspořádaní Evropské unie, In
KNOLL, Vilém., KARHANOVÁ,
Martina (eds). Naděje právní vědy 2007, s. 471–478.
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SPOLUPRÁCA NRSR A VLÁDY V ZÁLEŽITOSTIACH EU
Dôležitým sa ukazuje prepojenie vnútroštátnej legislatívy a vyššie spomínaných zmien, ktoré priniesla Lisabonská
zmluva a ktoré si vyžadujú zmenu právnej úpravy tak aby bol slovenský právny poriadok pripravený na eventuálne
dôležité zásahy zo strany slovenského národného parlamentu.
Preto sa budem v nasledujúcej stati venovať najmä otázke existencie a fungovania Výboru NRSR pre európske
záležitosti a pripravovanej novelizácii 7ústavného zákona spolupráci NRSR a vlády SR.
Ústavný zákon 397/ 2004 bol prijatý v súlade so všeobecnou situáciou obdobia tesne pred vstupom Slovenska do
EU a v rámci danej povinnosti prijať legislatívnu úpravu, ktorá by umožňovala prepojiť fungovanie zákonodarnej
a výkonnej moci na úrovni európskeho práva. Bolo totiž potrebné, v súlade s vtedy platnými zakladajúcimi zmluvami,
vyhovieť Protokolu o úlohách národných parlamentov v EÚ a zabezpečiť aby NR SR mohla participovať na rozhodovacom
procese v európskych štruktúrach v podobnej miere ako zastupiteľské orgány iných členských štátov.
Aj dôvodová správa uvádza, že Národná rada Slovenskej republiky si aj po vstupe Slovenska do Európskej únie
musí ponechať vplyv na tvorbu únijnej politiky, v ktorej hlavnú úlohu a zodpovednosť bude mať vláda Slovenskej republiky
a jej členovia. Cieľom zákonodarcu teda bolo umožniť NRSR získať si postavenie aké jej priznávajú zakladajúce zmluvy
EU a ich postupné revízie. 8
Slovenská právna úprava sa pri ňom inšpirovala tzv. škandinávskym modelom, ktorý je založený na vytvorení
osobitného výboru parlamentu na vyjednávanie vlády vo vzťahu k právnym aktom Rady Európskej únie, pričom každý
z nich zároveň koordinuje rokovanie parlamentu v týchto veciach. Takto sa zabezpečuje efektívna spolupráca dvoch
zložiek moci, pričom stanovisko parlamentu ( resp. výboru ) má pre vlády povahu politicky záväzného mandátu. 9
Náš zákon sa snažil transformovať podobný model na pomery slovenských právnych tradícii, ale treba povedať,
že aj napriek dobrému úmyslu sa nie všetko podarilo naplniť. Tento ústavný zákon priamo posilňuje pozíciu parlamentu
voči vláde SR a to tým, že rozdeľuje rozhodovacie právomoci na Výbor NRSR pre európske záležitosti a plénum NRSR,
čím de facto vytvára možnosť vzniku stavu kedy bude člen vlády SR priamo zodpovedný výboru NRSR. 10Ústava však
výbory označuje ako kontrolné a iniciatívne orgány bez zmienky o ich možnej rozhodovacej právomoci ani nehovorí
o zodpovednosti člena vlády len niektorému z poslancov ale len ako celku.
Ani forma ústavného zákona a jeho znenie nepriniesla v odbornej verejnosti úplnú spokojnosť a kritici tvrdia, že
sa ešte viac pričinila o nežiaduce rozširovanie polylegálneho ústavného systému v slovenskom právnom poriadku. 11
Možno by bolo vhodnejšie ak by spomínané zmeny prebehli na úrovni priamej novelizácie Ústavy napr. v rámci tzv.
euronovely12. Následná procedúra rokovania a spôsob hlasovania výboru by bol rovnako ako v súčasnosti upravený
v zákone o rokovacom poriadku NRSR. 13
Keďže obsahom nasledujúcej state bude priblíženie pripravovanej novely tohto ústavného zákona je na mieste
priblížiť aspoň rámcovo jeho znenie.
Zákon v čl. 1 ukladá vláde SR alebo poverenému členovi vlády povinnosť poskytovať NRSR návrhy právne
záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a informovať ju o podstatných záležitostiach,
ktoré súvisia s členstvom SR v európskom priestore. V dôvodovej správe sa uvádza, že vláda resp. jej člen musí toto
stanovisko predložiť NRSR najneskôr do 4 týždňov od doručenia, pričom musí doplniť aj rozbor dopadu týchto aktov na
Slovenskú republiku. Čl. 2 upravuje predovšetkým pôsobnosť NRSR v rámci schvaľovania stanovísk, ktoré súvisia
s právnymi aktmi Európskej únie pričom toľko kritizovaný odsek 4 hovorí o záväznosti, ktorú bude mať takéto rozhodnutie
pléna / výboru, ktoré sú v sile rozhodovacej právomoci rovnocenné. Člen vlády je tak povinný držať sa pri následnom
predkladaní stanovísk SR na pôde európskych orgánov rozhodnutím zákonodarnej moci a odchýliť sa môže len
v nevyhnutnom prípade a v záujme SR, pričom toto odchýlenie musí byť členom vlády odôvodnené. Čl. 3 odkazuje na
podrobnú úpravu spolupráce na už zmieňovaný zákon o rokovacom poriadku NRSR, konkrétne na par. 58a) a nasl.
pričom predovšetkým pôjde o úpravu činnosti Výboru pre európske záležitosti.
Zaujímavým problémom sa v prípade úpravy spolupráce NRSR a vlády ukazuje pozícia europoslancov – teda
poslancov EP. Tí sú na Slovensku volení podľa osobitného predpisu a majú reflektovať vôľu slovenských voličov. Sú
jedinými zástupcami občanov pretože ako jediní sú volení v priamych voľbách. 14 V súčasnosti je pozícia EP podstatne
silnejšia a teda aj hlas euro – občanov by mal mať omnoho väčšiu váhu, aj teda aj slovenskí europoslanci kandidujúci vo
voľbách za rozličné politické subjekty, majú dnes lepšiu šancu presadiť niektoré návrhy v prospech Slovenskej republiky.
Aká je ale ich pozícia v slovenskom zastupiteľskom zbore? Ústava SR konkrétne v čl. 77 hovorí o nezlučiteľnosti
poslanca EP s mandátom poslanca NRSR a je zrejmé, že v tomto prípade je súbeh funkcií vylúčený. Europoslanci však
majú podľa par. 58a ) ods. 7 zákona o rokovacom poriadku možnosť zúčastňovať sa na zasadnutí Výboru pre európske

Ústavný zákon č. 397/ 2004 o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
Dôvodová správa k úst. z. 397/2004.
9 SOMOROVÁ, Ľ.: Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a ústavné zmeny, s. 140 – 149.
10 Čl. 92 úst.z. 460/ 1992 Ústava SR.
11 OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky – všeobecná charakteristika, hodnotenie, perspektívy, str. 80.
12 Ústavný zákon č. 323/2004 Z. z.,
13 Zákon č. 350/1996 o rokovacom poriadku NRSR v znení neskorších predpisov
14 Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
7
8
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záležitosti a vyjadrovať sa k prerokúvanej veci. Napriek tomu nemajú hlasovacie právo v tomto výbore čo je podľa môjho
názoru na škodu celej veci. Poslanci EP sú totiž najinformovanejšími činiteľmi v celom procese riešenia európskych
otázok a to predovšetkým vďaka ich členstvu v jednotlivých výboroch a pracovných skupinách. Slovenskí europoslanci sa
pravidelne vyjadrujú k otázkam týkajúcich sa ľudských práv alebo rozpočtových výdavkov EP. Ich poznatky z rokovaní
a možnosť priamo sa zúčastňovať na vyjednávaniach v rámci politických frakcií v parlamente sú nezastupiteľnou výhodou
pre samotný výbor15.
V niektorých krajinách stredoeurópskeho priestoru- napr. v Poľsku majú poslanci Európskeho parlamentu
hlasovacie právo v takejto parlamentnej komisii s tým, že ich hlas má rozhodujúcu váhu. 16
Tento spôsob by podľa môjho názoru bol žiaduci najmä z dôvodu ich nepomerne lepšej znalosti problematiky
a tiež z hľadiska posilnenia princípu demokracie v spolupráci NRSR a vlády.
Tým, že ide o poslancov, ktorí nie sú zároveň poslancami NRSR možno očakávať, že budú priamo presadzovať
nie požiadavky politického loby NRSR, ale predovšetkým slovenských voličov. Zároveň by týmto hlasovacím právom bola
posilnená váha národného parlamentu, pretože rozhodnutia výboru by nezáviseli len od rozhodnutí predstaviteľov
slovenského zastupiteľského orgánu, ale museli by byť v súlade s názormi predstaviteľov zastupiteľského zboru na
európskej úrovni.
4

PRIPRAVOVANÉ ZMENY ÚSTAVNÉHO ZÁKONA 397/ 2004
V tejto stati článku sa budem venovať navrhovanej novele ústavného zákona, ktorá bola predložená Výborom pre
európske záležitosti v parlamentnej tlači č. 194 pričom jej druhé čítanie by malo byť na programe 16. schôdze NRSR17.
Spolu s ňou je do programu schôdze zaradená ajnovela zákona o rokovacom poriadku NRSR 350/ 1996 ( čpt. 195 ), ktorá
má dopĺňať a podrobne upraviť zmeny v samotnom ústavnom zákone. 18 V čase odovzdávania príspevku bolo rokovanie
NRSR o týchto dvoch zmenách v prerušené.
Je treba povedať, že legislatívna úprava, ktorá je obsiahnutá v tomto návrhu oproti iným krajinám mešká –napr.
v Českej republike k zaisteniu previazanosti Lisabonskej zmluvy s právnym poriadkom štátu prijal Parlament ČR ešte
predtým ako bola zmluva ratifikovaná ( november 2009 ) tzv. lisabonskú novelu zákona o rokovacom poriadku
Poslaneckej snemovne19 a zákona o rokovacom poriadku Senátu20. Pravdou ale je, že tento zákon nemá charakter
ústavného zákona a teda jeho prijatie nebolo takým problémom ako pri slovenskej právnej úprave a zároveň je potrebné
podotknúť, že forma obyčajného zákona sa v prípade tak závažných otázok ako sú záležitosti EU javí ako nedostatočná.
Napriek tomu treba vyzdvihnúť aktivitu českého zastupiteľského aparátu. Ako hovorí výročná správa EK, za rok 2009 bol
český senát druhým najaktívnejším autorom stanovísk po Portugalsku ( 27 stanovísk ) v rámci politického dialógu
a jedným sa pridala aj Poslanecká snemovňa Parlamentu. NRSR nepredložila v rámci politického dialógu EK ani jedno
stanovisko.
Pri súčasnej politickej situácii je ale veľmi otázne, či bude na Slovensku navrhovaná novela ústavného zákona
prijatá21. V podmienkach európskych štátov je však táto zmena nevyhnutná, pretože od platnosti a účinnosti Lisabonskej
zmluvy sa zmenila napr. možnosť ako môžu parlamenty postupovať v prípadoch porušenia princípu subsidiarity pokiaľ
nájde aspoň časť z nich kompromis alebo žaloba členského štátu na Európsky súdny dvor. Neprijatie legislatívnych
pravidiel, ktoré by umožnilo reflexiu nášho parlamentu, by znamenalo neúčinnosť nových ustanovení Lisabonskej zmluvy
poprípade aj možnú izoláciu NRSR.
Aj dôvodová správa k návrhu novely zákona uvádza, že prijatím týchto nevyhnutných zmien získa NRSR
postavenie aké jej prináleží podľa Lisabonskej zmluvy, pričom spolu so zmenou ústavného zákona bude potrebná aj
novelizácia zákona o rokovacom poriadku NRSR. Ten by následne upravoval podrobnosti a priebeh samotného konania
NRSR pri rokovaní o európskych záležitostiach.
Novela zákona v súčasnej podobe prináša:
1) legislatívne zmeny ústavného zákona, ktoré umožňujú NRSR využiť všetky prostriedky na kontrolu
dodržiavanie princípu subsidiarity v rámci legislatívnych aktov Európskej únie
2) úpravu procesu podania žaloby na Európsky súdny dvor v prípade porušenia vyššie uvedeného princípu
niektorým z legislatívnych aktov Európskej únie
3) zavedenie procesu, ktorým je predseda vlády poverený záväzným mandátom pri návrhu na použitie tzv.
preklenovacej doložky Passerelle Clause

Výročná správa NRSR za rok 2009, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava, júl
2010, str. 36.
16 PALÚŠ, I., SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, tretie vydanie, str. 300.
17 http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=5&ID=194
18 http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=5&ID=195
navštívené dňa 17.3. 2011
19 Novela 162/ 2009 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ČR
20 Novela 162/ 2009 zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu ČR
21 http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/clanok/ustavny-zakon-o-eu-narazil-na-opoziciu-016665,
navštívené dňa 17.3. 2011
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Ad. 1 ) Ako už bolo spomenuté, národné parlamenty majú podľa Lisabonskej zmluvy reálnu možnosť kontrolovať
legislatívne akty EU z hľadiska dodržiavania subsidiarity. 22 Po začatí legislatívneho procesu majú národné parlamenty 8
– týždňovú lehotu počas ktorej musia zaslať predsedom EP, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko, v ktorom je
uvedené prečo je predmetný predpis v rozpore s princípom subsidiarity.
Je dôležité pripomenúť, že zmena, ktorá nastala v čl. 7 zrevidovaného protokolu sa môže uplatniť len v prípade
dosiahnutia 1/3 všetkých pridelených hlasov ( žltá karta ) resp. jednoduchej väčšiny negatívnych stanovísk národných
parlamentov ( oranžová karta ). Ak sa parlamenty dohodnú na rovnakých negatívnych stanoviskách ohľadom toho, že
právny akt nie je v súlade s princípom subsidiarity môže byť legislatívny návrh zmenený, doplnený ba dokonca stiahnutý.
Zároveň umožňuje oranžová karta možnosť aby EP alebo Rada zastavili legislatívny postup. Tento mechanizmus teda
predpokladá účasť každého parlamentu na legislatívnom procese EU.
Otázka kontroly princípu subsidiarity priamo súvisí s novelizáciou zákona o rokovacom poriadku, ktorý ukladá
Výboru pre EZ novú pôsobnosť – v par. § 58a odsek 3 umožňuje Výboru posudzovať súlad návrhov legislatívnych aktov
Európskej únie so zásadou subsidiarity, týmto zmeneným odsekom sa plynulo nadväzuje na novelizovaný čl. 1 ústavného
zákona, ktorý vypúšťa ustanovenie o „ právne záväzných aktoch“, čím sa rozširuje okruh aktov, ktoré je možné
preskúmavať z hľadiska dodržiavania subsidiarity a o ktorých je možné podávať odôvodnené stanovisko tak ako je to
uvedené v čl. 6 Protokolu.23
Ad. 2 ) S vyššie uvedenou politickou kontrolou subsidiarity úzko súvisí nová – právna možnosť štátu podať
žalobu na Súdny Dvor Európskej únie ohľadom porušenia princípu subsidiarity legislatívnym aktom EU.24 Táto možnosť
je silným prostriedkom ochrany pokiaľ nedôjde ku konsenzu medzi jednotlivými parlamentmi členských štátov.
Žalobu môže podať členský štát v mene svojho národného parlamentu alebo komory tohto parlamentu pričom
proces jej podania musí byť v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a v súlade s čl. 230 ZEU.
Keďže možnosť žalovať iný orgán Európskej únie má posilniť postavenie národného parlamentu, bude to jeho
právomoc a teda aj vnútroštátna úprava sa musí prispôsobiť dominancii zákonodarnej moci nad mocou výkonnou.
Reaguje na to aj pripravovaná novela ústavného zákona, ktorý vhodne dopĺňa čl. 2 o nový odsek 7 – v ňom sa
uvádza, že ak NRSR schváli nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich poslancov návrh na podanie žaloby, je vláda
týmto rozhodnutím NRSR viazaná. Následné je stanovená bezodkladná povinnosť predložiť túto žalobu na Súdny Dvor
Európskej únie. Ústavný zákon je podporený návrhom novelizovaného zákona 350/ 1996, ktorý v paragrafovom znení
dopĺňa §58a o nový §58b, ktorý podrobne upravuje proces prijímania uznesenia NRSR. Iniciovať konanie o žalobe môže
podľa §58b Výbor pre EZ alebo najmenej 1 / 5 poslancov. Návrh žaloby sa predkladá predsedovi národnej rady, a to
najneskôr pätnásty deň pred uplynutím lehoty na podanie žaloby, ktorú ustanoví právo Európskej únie. Zaujímavou je
otázka zástupcu NRSR pred SD EU, ktorým môže byť aj osoba mimo politického spektra, poverená samotným
zastupiteľským zborom spolu s prijatím návrhu na podanie žaloby a jeho právomoci ako zástupcu SR pred európskym
súdom nebudú dotknuté zmenou vlády a pod.
Možno povedať, že táto právomoc NRSR výrazne posilňuje jej postavenie nielen v rámci samotnej EU ale aj
v rámci princípu deľby moci, ktorý je týmto oslabený v neprospech exekutívy. Tá, ako tradičný zástupca krajiny pred
európskymi orgánmi, nemá v tomto prípade žiadnu možnosť ovplyvniť podanie žaloby resp. jej stiahnutie alebo zmenu.
Je výlučne na poslancoch ako sa vysporiadajú s návrhom výboru resp. skupiny poslancov. Pravdou je, že poverený člen
vlády má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výboru, ale bolo by vhodné ak by mohol v prípade tejto žaloby presadiť
väčšiu váhu samotnej vlády. Nakoniec by som venovala pozornosť europoslancom, ktorí by mali ako som už spomínala
mať právo na hlasovanie Výboru pri riešení takejto významnej otázky, ktorá môže mať vplyv na prestíž a postavenie
Slovenskej republiky v štruktúrach EU.
Ad. 3 ) Poslednou, ale nemenej významnou zmenou je otázka uplatňovania tzv. všeobecnej preklenovacej
klauzuly – Passarelle Clause25. Čo vlastne táto doložka predstavuje? Passarelle26 je všeobecná prechodová doložka,
ktorá určuje možnosť aby Európska rada jednomyseľne rozhodla, že v danej oblasti sa budú rozhodnutia v Rade prijímať
namiesto jednomyseľného rozhodnutia ( podľa ZEU ) kvalifikovanou väčšinou.27 Lisabonská zmluva teda prináša túto
všeobecnú klauzulu ako možnosť na pružnejšie reagovanie európskych orgánov na dôležité otázky spoločenského
charakteru avšak určuje výnimku, že takáto zmena hlasovania sa nemôže týkať rozhodnutí v oblasti vojenských
záležitostí a obrany.
Pre členský štát môže passerelle znamenať hrozbu oslabenia pozície v Rade ( stratí právo veta tam kde
predtým rozhodovala Rada jednonomyseľne ) avšak pri bližšom pohľade je dôležité rozhodovanie samotnej Európskej
rady. Tam má hlas zástupca členského štátu, ktorý zastupuje záujmy štátu. Je zrejme, že hlasovať bude člen exekutívy
resp. osoba odlišná od poslancov NRSR napriek tomu ústavný zákon by po novom upravoval povinnosť takéhoto člena

Správa Komisie o subsidiarite a proporcionalite ( 17. správa o lepšej tvorbe právnych
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0547:SK:HTML, navštívené dňa 18.3.2011
23 Čl. 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.
24 Čl. 8 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.
25 Čl. 48 ods. 7 ZEU.
26 Francúzsky výraz pre „lávka, most, prechod“.
27 http://ec.europa.eu/slovensko/documents/lisabonska_zmluva.pdf, navštívené dňa 17.3.2011.
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predpisov)

http://eur-

vlády ( predsedu vlády ) predložiť NRSR stanovisko SR k použitiu passarelle ešte pred rokovaním Európskej rady,
pričom toto stanovisko by musela odôvodniť.
Návrh novely ústavného zákona ukladá v čl. 1 ods. 1 povinnosť pre vládu resp. člena vlády predkladať NRSR
návrhy na použitie postupu podľa čl. 48 ods. 7 ZEU a zároveň v čl. 2 ods. 1 umožňuje parlamentu schvaľovať návrhy na
použitie postupu podľa spomínaného článku ZEU. Toto rámcové vymedzenie je opäť podložené zmenami v zákone
o rokovacom poriadku, ktoré upravujú postup akým Národná rada poveruje člena vlády záväzným mandátom na
hlasovanie SR v tejto otázke. Zákon tu hovorí, že okrem návrhov právnych aktov EU bude vláda predkladať Výboru pre
EZ aj návrhy na použitie postupu podľa čl.48 ods. 7 pričom musí predložiť predbežné stanovisko do 4 týždňov od
doručenia návrhu, v ktorom zhodnotí dopad použitia takejto doložky na rozhodovací proces v konkrétnej otázka a na
dosah návrhu na Slovenskú republiku. Následne predkladá aj konečné stanovisko SR k takémuto návrhu. Následne
budú tieto stanoviská prehodnotené Výborom pre EZ a člen vlády dostane od výboru záväzné poverenie na hlasovanie (
kladného alebo záporného charakteru – čiže vetovanie návrhu ).
Týmto spôsobom sa zabezpečí kontinuita názoru NRSR na použitie prechodovej doložky a povinnosť člena
vlády zabezpečiť vyjadrenie názoru parlamentu ako určujúceho orgánu v tejto otázke. Napriek tomu si myslím, že úprava
tohto ustanovenia cez podobnú procedúru ako v prípade žaloby o porušenie subsidiarity tak ako navrhoval Balog,B 28 by
bola vhodnejšia. Jedná sa totiž o vážny zásah do integrity štátu a postupným „ ľahkovážnym“ rozhodovaním v tejto
oblasti by mohlo v budúcnosti dôjsť k oslabeniu členských štátov ako celkov a nadnárodný charakter EU by bol ešte viac
viditeľný.
5

ZÁVER
V tomto článku som sa snažila predostrieť pohľad na súčasné postavenie národných parlamentov po revízii
zakladajúcich zmlúv Lisabonskou zmluvou a jej prepojenie na náš právny poriadok. Treba dúfať, že novela ústavného
zákona bude v čo najrýchlejšom čase v NRSR schválená a politické boje nezvíťazia nad nutnosťou. Je totiž možné, že by
v budúcnosti mohlo Slovensko čeliť žalobe zo strany Európskej únie kvôli meškaniu prijatia tejto novely na ktorú sme sa
zaviazali. Pokiaľ by som sa zamerala len na zhodnotenie postavenia národných parlamentov v súčasnej Únii, je zrejmé,
že európski politici sa konečne presunuli od všeobecných vyjadrení v Lisabonskej zmluve, ku konkrétnym prostriedkom
pôsobenia členských zastupiteľských zborov na nadnárodnej úrovni. Podľa môjho názoru je stále rezerva vo využívaní
všetkých možností, ktoré zapájanie sa regionálnych orgánov prináša do právneho poriadku a osobne vidím potrebu
lepšieho prepojenia práce europoslancov s národnými parlamentmi či kvalitatívne efektívnejšie pôsobenie samosprávnych
celkov v európskych štruktúrach.
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NEDÁVNE TENDENCIE V EURÓPSKOM SÚŤAŽNOM PRÁVE VYPLÝVAJÚCE
Z ROZHODOVACEJ PRAXE SÚDOV EUROPSKEJ ÚNIE
(PRÁVO NA OCHRANU DÔVERNOSTI KOMUNIKÁCIE VERNOSTI
KOMUNIKÁCIE MEDZI ADVOKÁTOM A JEHO KLIENTOM – LEGAL
PROFESSIONAL PRIVILAGE)
Silvia Šramelová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá právom na ochranou dôvernosti komunikácie medzi advokátom a jeho
klientom pri výkone vyšetrovacích právomocí Európskej komisie vo veciach ochrany hospodárskej súťaže. Príspevok sa
zameriava na podstatu a rozsah tohto práva tak, ako vyplývajú z rozhodovacej praxe súdov Európskej únie, obzvlášť
z nedávneho rozsudku vo veci Akzo Nobel Chemicals Ltd. a Akcros Chemicals Ltd v. Európska komisia.
Kľúčové slová: právo na obhajobu, ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátom a jeho klientom, právnik
v pracovnoprávnom vzťahu, nezávislý právnik,
Abstract: The Article deals with legal professional privilege in the exercise of the investigative powers of the European
Commission in the field of the protection of competition. The Article focuses on the nature of this right, as it result from the
case law of the courts of the European Union, especially from the recent judgment in the case Akzo Nobel Chemicals Ltd.
and Akcros Chemicals Ltd. v. European Commission.
Key words: right to defense, legal professional privilege, in house- lawyer, independent lawyer
1

ÚVOD
Právo na ochranu dôvernosti komunikácie medzi advokátom a jeho klientom je jedným z kľúčových prvkov práva
na spravodlivý súdny proces zaručeného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len
„EDĽP“). V zmysle uvedeného musí byť každému obvinenému umožnené bez obmedzenia komunikovať s nezávislým
a nestranným advokátom, aby mohol v plnej miere realizovať svoje právo na obhajobu,
Vyšetrovacie právomoci Európskej komisie (ďalej len „EK“) vo veciach týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže
sa v poslednom období čoraz viac dostávajú do pozornosti v súvislosti s právami garantovanými EDĽP. Výkon právomocí
v konaniach o porušení článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 1(ďalej len „ZFEÚ“) podľa Nariadenia Rady
(ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82
Zmluvy 2(ďalej len „Nariadenie 1/2003“) je zameraný na získanie rozhodujúcich dôkazov o protisúťažnom správaní sa
podnikateľa. Najdôležitejšími právomocami sú právomoc EK zasielať podnikom žiadosti o informácie podľa čl. 18
Nariadenia 1/2003 pod hrozbou udelenia sankcií a právomoc vykonávať inšpekcie v zmysle čl. 20.
Každý podnik, ktorý je subjektom prešetrovania je tak vystavený povinnosti „bez obmedzenia“ odpovedať na
všetky otázky adresované EK a predkladať všetky dokumenty, o ktoré EK požiada. Právomoci EK nie sú neohraničené,
avšak vzhľadom na to, že EK nepodlieha kontrole Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva, ich výkon je kontrolovaný
len Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“), ktorý tak môže stanoviť rozsah tohto obmedzenia podľa vlastného
uváženia, v každom prípade však tak, aby nebolo ohrozené plnenie cieľov podľa Zmluvy o Európskej únii. 3
Samotná nevyhnutnosť poskytnúť subjektu prešetrovanému EK ochranu dôvernosti jeho komunikácie so svojím
advokátom nebola sporná ani v rozhodovacej právomoci SDEÚ a to napriek tomu, že toto právo nevyplýva zo žiadneho
právneho predpisu. Sporným bol však rozsah ochrany, ktorý sa stal predmetom niekoľkých rozhodnutí a to najmä
v poslednom období.
V nasledujúcom príspevku sa zameriam na jeden z nedávnych rozsudkov SDEÚ vo veci práva na ochranu
komunikácie medzi advokátom a podnikateľom –tj. legal professional privilege. Ide o rozsudok SDEÚ zo 14. decembra
2010 vo veci Akzo Nobel Chemicals Ltd. a Akcros Chemicals Ltd. v. EK. V tejto súvislosti chcem poukázať tiež na
podstatu a rozsah ochrany komunikácie medzi advokátom a klientom poskytovanej v praxi EK a v doterajšej rozhodovacej
činnosti SDEÚ.

Úradný vestník C 83 z 30.3.2010.
Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25.
3 Interpretácia a rozsah základných práv, tak ako ich priznáva SDEÚ a ESĽP sa dosť výrazne líši. SDEÚ neprihliada na rozhodovaciu
prax ESĽP a pri interpretácii základných práv hľadá skôr inšpiráciu v ústavných poriadkoch členských štátov.
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PODSTATA A ROZSAH OCHRANY KOMUNIKÁCIE MEDZI ADVOKÁTOM A JEHO KLIENTOM V PRÁVE EÚ
Právo na ochranu dôvernosti komunikácie medzi advokátom a jeho klientom explicitne nevyplýva z právnych
predpisov upravujúcich vyšetrovacie právomoci EK (toto právo nebolo upravené ani Nariadením č. 17 Prvé nariadenie
implementujúce články 85 a 86 zmluvy, ani Nariadením 1/2003)4 a podmienky a rozsah jeho uplatnenia stanovila až
judikatúra.
Po prvý krát priznal SDEÚ toto právo prešetrovaným podnikom v rozsudku vo veci Australian Mining & Smelting
Europe Limited v. EK 5 z roku 1982. Žalobca sa v uvedenom prípade domáhal zrušenia rozhodnutia EK, ktorým mu pri
výkone inšpekcie uložila povinnosť poskytnúť určené podklady a to vrátane podkladov, na ktoré sa podľa žalobcu
vzťahovala ochrana dôvernosti písomnej komunikácie medzi advokátom a jeho klientom. Súd v tomto rozsudku dospel k
záveru, že právomoci EK vyplývajúce z Nariadenia č. 17 nevylučujú možnosť uznania, že za určitých okolností, niektoré
podnikateľské záznamy sú dôvernej povahy. SDEÚ zdôraznil, že právo Spoločenstva, ktoré vyplýva nielen z
vzájomného ekonomického, ale i právneho zbližovania členských štátov, musí brať do úvahy princípy spoločné zákonom
členských štátov berúcich do úvahy dodržanie dôvernosti, najmä pokiaľ ide o určitú písomnú komunikáciu medzi
advokátom a jeho klientom. Podľa SDEÚ, dôvernosť takejto komunikácie slúži požiadavke, ktorej dôležitosť je uznaná vo
všetkých členských štátoch, a síce tej, že akejkoľvek osobe musí byť umožnené bez obmedzenia komunikovať
s právnikom, podstatou profesie ktorého je dávať nezávislé právne rady všetkým tým, ktorí to potrebujú.
SDEÚ tiež stanovil podmienky, za ktorých je možné poskytnúť ochranu dôvernosti tejto komunikácii.
Predovšetkým, takáto komunikácia musí prebiehať za účelom a v záujme klientovho práva na obhajobu a tiež
musí pochádzať od nezávislého právnika a teda právnik nemôže byť s klientom v pracovnoprávnom vzťahu. Toto právo sa
teda nevzťahuje na tzv. in house lawyers.
SDEÚ tiež uviedol, že ak podnik, ktorý je subjektom prešetrovania odmietne poskytnúť požadované obchodné
podklady, z dôvodu, že na tieto podklady sa vzťahuje ochrana dôvernosti medzi advokátom a jeho klientom, musí
príslušnému úradníkovi EK o tejto skutočnosti poskytnúť dostatočné dôkazy. Nie je však povinný odhaliť obsah
predmetnej komunikácie. SDEÚ tiež zdôraznil, že je výhradne v právomoci EK rozhodnúť o tom, či sa na predmetnú
dokumentáciu vzťahuje legal professional privilege, alebo nie, keďže ide o také posúdenie a rozhodnutie, ktoré
ovplyvňuje podmienky, za ktorých môže EK konať v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Riešenie sporov o tom, či ide
alebo nejde o komunikáciu na ktorú sa vzťahuje ochrana preto musí byť ponechané na komunitárnej úrovni.
Okrem toho daný rozsudok rozšíril pôsobnosť tohto práva i na písomnú komunikáciu, ktorá predchádzala začatiu
vyšetrovania EK.
Princípy vyslovené týmto rozsudkom boli ďalej potvrdené v rozhodnutí Všeobecného súdu (dalej len „VS“) vo veci
Hilti proti EK. 6 Okrem vyššie uvedených princípov sa tu súd zaoberal i otázkou, či ochranu legal professional privilege
požívajú i dokumenty vnútorne distribuované medzi členmi manažmentu, ktoré podávajú správu o právnej rade
poskytnutej nezávislým právnikom. VS sa k tejto otázke vyjadril, že takáto komunikácia rovnako požíva ochranu legal
professional privilege a to napriek tomu, že právna rada nebola poskytnutá prostriedkami písomnej korešpondencie.
Zúžený rozsah ochrany poskytnutý tejto komunikácii namietali strany v súdnom konaní vo veci Akzo Nobel
Chemicals Ltd. a Akcros Chemicals Ltd proti EK. 7
V právnych poriadkoch niektorých ďalších členských štátov postavenie tzv. in house lawyer môže byť veľmi
špecifické, čo sa týkalo tiež prípadu Akzo Nobel Chemicals Ltd. a Akcros Chemicals Ltd (odvolatelia) proti EK .
SDEÚ v ňom (relatívne nedávno) 8 rozhodoval o odvolaní proti rozsudku VS v rozsahu, v akom zamietol návrh na
ochranu dôvernosti korešpondencie s interným právnym poradcom jedného z odvolateľov (Akzo Nobel). SDEÚ toto
odvolanie odmietol. Predmetom sporu bol postup EK pri výkone inšpekcie vykonanej v priestoroch odvolateľov.
Odvolanie sa týkalo emailov medzi generálnym riaditeľom jedného z odvolateľov (Akcros Chemicals)
a zamestnancom právneho oddelenia ďalšieho odvolateľa (Akzo Nobel) zapísaného tiež v advokátskej komore
v Holandsku. Odvolatelia namietali, že VS nesprávne odmietol, aby sa na emaily vzťahovala ochrana dôvernosti
komunikácie medzi advokátmi a ich klientmi.
Podľa odvolateľov VS zle vyložil podmienku nezávislého statusu advokátov, ako jednu z podmienok pre
zachovanie dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a ich klientmi stanovenú judikatúrou. Aj podnikový právnik zapísaný
v advokátskej komore je podľa ich tvrdení z dôvodu svojich povinností v rámci deontológie a profesijnej disciplíny rovnako
nezávislý ako externý advokát. Ďalej podľa nich advokáti, hoci v pracovnoprávnom vzťahu musia rešpektovať etický kódex
a podliehajú kontrole holandskej advokátskej komory. To podľa odvolateľov v tomto prípade spôsobilo zlučiteľnosť
pracovnoprávneho vzťahu s pojmom nezávislého advokáta. Odvolatelia namietali, že VS takýmto postupom porušil
zásadu rovného zaobchádzania a že svojím výkladom znížil rozsah ochrany komunikácie medzi advokátom a klientom
úroveň ochrany práva na obhajobu. Odvolatelia tiež zdôrazňovali fakt, že modernizácia procesných pravidiel v oblasti
Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204 – 211
Rozsudok SDEÚ z 18. mája 1982 vo veci 155/79
6 Rozsudok VS vo veci T-30/89 Hilti v. Komisia, viac pozri: VOGELAAR, F.O.W.: The European competition rules, Landmark cases of the
European courts and the Commission, second edition.: Europa law publishing, Gronigen 2007, 321-322 s.
7 Rozsudok SDEÚ zo dňa 14.09.2010 v právnej veci C-550/07
8 Pozri tiež. MUSIL, A.: ECJ- Commission wins court battle over legal professional privilege. In: Anitrust 3/2010
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kartelov zvýšila potrebu interného právneho poradenstva, ktorého význam nemožno podceňovať na účely predchádzania
porušení práva hospodárskej súťaže, keďže zamestnaní advokáti sa môžu oprieť o dôverné znalosti podniku a jeho
činností. Podľa nich realizácia programov na dosiahnutie súladu, ktorá je želateľná na účely správneho uplatňovania
práva hospodárskej súťaže EÚ vyžaduje, aby komunikácia v rámci podniku s internými advokátmi mohla prebiehať
v atmosfére dôvery.
SDEÚ v reakcii na námietky odvolateľov zdôraznil svoju predchádzajúcu judikatúru, podľa ktorej na uplatnenie
ochrany dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi musia byť kumulatívne splnené dve podmienky. Na jednej
strane musí byť komunikácia spojená s výkonom práva na obhajobu klienta a na druhej strane musí ísť o komunikáciu
pochádzajúcu od nezávislých advokátov. Podľa súdu požiadavka nezávislosti v sebe zahŕňa neexistenciu akéhokoľvek
pracovnoprávneho vzťahu medzi advokátom a jeho klientom a ochrana na základe dôvernosti sa nevzťahuje na
komunikáciu v rámci podniku alebo skupiny interných advokátov. SDEÚ ďalej uviedol, že požiadavka nezávislosti vyplýva
z chápania úlohy advokáta považovaného za spolupracovníka spravodlivosti povolaného poskytnúť nezávisle a vo
vyššom záujme spravodlivosti právnu pomoc, ktorú klient potrebuje. SDEÚ zdôraznil, že interný advokát nedisponuje
rovnakým stupňom nezávislosti vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi ako externý advokát z externej advokátskej
kancelárie. Podľa SDEÚ je pre interného advokáta náročnejšie čeliť prípadnému konfliktu medzi jeho profesionálnymi
povinnosťami a cieľmi sledovanými jeho klientom. Okrem toho SDEÚ dospel k záveru, že pravidlá profesijnej organizácie
v holandskom práve nemôžu zabezpečiť nezávislosť porovnateľnú s nezávislosťou externého advokáta. Za rozhodujúci
prvok tiež SDEÚ považoval fakt, že advokát dostáva mzdu od zamestnávateľa, čo je situácia, ktorá sama svojou povahou
neumožňuje internému advokátovi odchýliť sa od obchodnej stratégie sledovanej jeho zamestnávateľom. Advokát
v takomto postavení preto nemá profesijnú nezávislosť. V reakcii na námietky týkajúce sa zvýšenej potreby existencie
interných advokátov po modernizácii Nariadenia 1/2003 SDEÚ uviedol, že hoci Nariadenie 1/2003 zaviedlo množstvo
zmien procesných pravidiel týkajúcich sa práva hospodárskej súťaže, tieto pravidlá neobsahujú žiadne indície v tom
zmysle, že by zrovnoprávňovali postavenie nezávislých advokátov a právnikov v pracovnoprávnom vzťahu.
3

ZÁVER
Rozsudok vo veci Akzo Nobel Chemicals Ltd a Akcros Chemicals Ltd. bol dlhodobo očakávaný súťažnými
autoritami i právnickou obcou. Rozsudok splnil svoje očakávania v tom zmysle, že jasne stanovil kritériá za ktorých je
možné domáhať sa tohto práva. Pre súťažné autority je to dôležitý bod, keďže rozšírenie ochrany i na komunikáciu
s internými právnikmi by mohlo viesť k neúmernému rozšírenou okruhu dokumentov na ktoré sa vzťahuje ochrana, čo by
mohlo ohroziť efektívnosť prešetrovania vykonaného EK. Poukázať však možno najmä na názory odporcov, podľa ktorých
je záver o nedostatku nezávislosti tzv. in house lawyers mylný. Podľa týchto odporcov, každá spoločnosť má záujem na
tom, aby od svojich právnikov dostala ucelené a objektívne profesionálne právne rady. Pritom tiež zdôrazňujú, že
i advokáti môžu byť ekonomicky závislí na dôležitých klientoch a že pri poskytovaní právnych rád využijú všetky výhody,
ktoré právo ponúka. 9
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PROBLEMATIKA DVOJITÉHO OBČIANSTVA, NOVELA ZÁKONA LV
Z ROKU 1993 O MAĎARSKOM ŠTÁTNOM OBČIANSTVE
Veronika Perduková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje problematike dvojitého občianstva. Poukazuje najmä na aktuálne problémy
súvisiace s týmto inštitútom. V hlavnej časti príspevku autorka rozoberá novelu zákona LV z roku 1993 o maďarskom
štátnom občianstve, a to najmä dôvody jej prijatia, medzinárodné dôsledky jej prijatia. Veľmi podrobne sa autorka venuje
porušeniu medzinárodných dohovorov pri prijímaní tejto novely a poukazuje na sankcie z pohľadu medzinárodného práva.
Taktiež rozoberá aj nález Ústavného súdu Maďarskej republiky týkajúci sa tejto novely, ktorý mal byť jedným z inštitútov
právnej ochrany pri prijímaní tejto novely. Záverom poukazuje aj na českú právnu úpravu inštitútu dvojitého občianstva
a konštatuje svoje názory a pohľady na tento inštitút.
Kľúčové slová: občianstvo, dvojité občianstvo, novela zákona o maďarskom štátnom občianstve, medzinárodné
dohovory, Európsky dohovor o štátnom občianstve.
Abstract: The author of the contribution paid to the issue of dual citizenship. It refers in particular to the current problems
associated with this Institute. The main part of the paper the author discusses the amendment to Act LV of 1993 of
Hungarian citizenship, and in particular the reasons for its adoption, the international implications of its adoption. Great
detail, the author addresses the violations of international conventions for the adoption of this amendment and refers to
sanctions from the perspective of international law. It also discusses the finding of the Constitutional Court of the Republic
of Hungary concerning the amendment to be one of the institutes of legal protection for the adoption of this amendment.
The conclusion also points to the Czech legislation Institute of dual citizenship and finds their views and opinions of this
institute.
Key words: citizenship, dual citizenship, the amendment to Act of Hungarian citizenship, international conventions,
European Convention on Nationality
1

ÚVOD
Štátne občianstvo je trvalý politicko-právny zväzok fyzických osôb s určitým štátom, z ktorého pre nich vyplýva
určitý okruh práv a povinností verejného charakteru, najmä právo účasti na politickej moci. Na občana sa vzťahujú zákony
štátu, na ktorých tvorbe sa sám či už priamo alebo nepriamo zúčastňuje. Týmto zákonom podlieha nielen vnútri štátu, ale
aj v cudzine. Štátne občianstvo je síce inštitútom vnútroštátneho práva, avšak medzinárodné právo s ním spája významné
právne dôsledky..
V každom štáte existuje väčšia alebo menšia skupina osôb, ktorí nie sú jeho občanmi, poprípade sú občanmi
iných štátov. V druhom prípade ide o otázku dvojitého alebo viacnásobného občianstva ako stavu, keď osobu považuje
viac ako jeden štát za svojho občana. Podľa tradičného ponímania je tento stav dôsledkom nedokonalej harmonizácie
národných štátoobčianskych predpisov. Z iného, modernejšieho pohľadu, je dvojité občianstvo skôr právnym vyjadrením
či dôsledkom skutočnosti, že jedna osoba má skutočné a trvalé putá k niekoľkým štátom. Postoj štátov k dvojitému
občianstvu prešiel za posledných 20 rokov hlbokou transformáciou.
Väčšina štátov v minulosti považovala viacnásobné štátne občianstvo jednoznačne za nežiaduci jav. Prevládal
názor, že zatiaľ čo bezdomovectvo ohrozuje ochranu práv jednotlivcov, viacnásobné štátne občianstvo je hrozbou pre
suverenitu štátu. Uvádzajú sa štyri hlavné dôvody škodlivosti viacnásobného štátneho občianstva:1
1. konflikt záväzkov vernosti voči rôznym štátom,
2. nesúlad právnych noriem súčasne upravujúcich postavenie jednotlivca,
3. ohrozovanie plnenia subjektívnych verejných povinností voči štátu,
4. ohrozenie ochrany subjektívnych verejných práv jednotlivcov.
Za účelom odstránenia problémov vyplývajúcich z viacnásobného štátneho občianstva, preto štáty aj medzinárodné
spoločenstvo ako celok, usilovali o zamedzenie jeho vzniku a súčasne riešili túto otázku pomocou medzinárodných zmlúv,
a to bilaterálnych alebo multilaterálnych.
Od 80. rokov dochádza k prehodnocovaniu negatívneho chápania viacnásobného štátneho občianstva. Stále viac štátov
prestáva spájať štátne občianstvo so štátnou zvrchovanosťou a zdôrazňuje ľudskú osobnosť a jej práva nezávislé od vôle
štátu.2 Príčinou je predovšetkým značný nárast bipolitov a tiež zmena politiky a následne aj práva.
Faktickými dôvodmi, ktoré vedú k existencii viacnásobného štátneho občianstva sú:3
1
2

BAUBOCK, R.: Citizenship and National Identities in the EU.
ČERNÝ, J., VALÁŠEK, M.: České státní občanství.
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•

zvýšená mobilita osôb,
nárast počtu zmiešaných manželstiev, t.j. každý z manželov má iné štátne občianstvo,
uznanie princípu rovnosti manželov, tzn. že manželstvo nemá automaticky vplyv na štátne občianstvo manželov, ale
uľahčuje podmienky naturalizácie,
• práva dieťaťa na štátne občianstvo obidvoch rodičov.
Právnym odrazom tohto nového prístupu k viacnásobnému štátnemu občianstvu je Európsky dohovor o
občianstve z roku 1997, ktorý rieši otázky viacnásobného štátneho občianstva (čl.14-16) a uznáva dva základné princípy:
• voľnosť zmluvných štátov rozhodovať o úprave viacnásobného štátneho občianstva,
• povinnosť zmluvných štátov tolerovať viacnásobné štátne občianstvo v určitých špecifických prípadoch upravených
zmluvou.
Medzinárodným dôsledkom viacnásobného štátneho občianstva je nemožnosť štátu, ktorý považuje osobu za
svojho občana, poskytovať mu diplomatickú ochranu, pokiaľ sa nachádza na území štátu, ktorý ho tiež považuje za svojho
občana.4
Okrem uvedeného dôsledku existencie dvojitého občianstva sa v tejto súvislosti vynárajú aj nasledovné okruhy
problémov:
1 právo voliť vo voľbách obidvoch štátov;
2 jeden štát v prípade problémov s druhým štátom môže udeliť rôzny status chránenca;
3 osoba s dvojakým občianstvom si môže vyberať výhody jednotlivých štátov, ako jej to vyhovuje;
4 občania štátov mimo Európskej únie by získali občianstvo a teda aj všetky výhody občanov EÚ.
V právnych úpravách jednotlivých štátov vystupuje otázka dvojitého štátneho občianstva v dvoch odlišných
súvislostiach:
1. Je nadobudnutie cudzieho občianstva spojené so stratou pôvodného občianstva?
2. Môže cudzinec nadobudnúť občianstvo hostiteľskej krajiny ako druhé občianstvo?
Riešenie otázky dvojitého štátneho občianstva v súvislosti s otázkou uvedenou v bode 1) sa stalo ostro diskutovanou
témou na Slovensku po tom, čo Maďarský parlament prijal 26. mája zákon, ktorým zjednodušil proces udeľovania
občianstva predovšetkým zahraničným Maďarom. Novelou zákona LV z roku 1993 o maďarskom štátnom občianstve,
ktorá vstúpila v Maďarsku do platnosti dňa 20. 8. 2010 pod číslom XLIV 2010 a účinnosť nadobudla 1. 1. 2011 sa
zjednodušili podmienky pri udeľovaní maďarského štátneho občianstva, pretože o maďarské občianstvo môže požiadať
osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Maďarsku, ale preukáže znalosť maďarského jazyka. Na jeho získanie stačí, že jeho
predkovia boli maďarskí občania, prípadne preukážu svoj pravdepodobný pôvod z územia bývalého Uhorska,5 čo
znamená, že novelou tohto zákona by sa malo štátne občianstvo udeľovať na základe etnického pôvodu, čo jav je
neprípustný.
2
ZÁKLADNÉ TÉZY K MAĎARSKÝM ARGUMENTÁCIÁM K NOVELE ZÁKONA Č. LV Z ROKU 1993
O MAĎARSKOM ŠTÁTNOM OBČIANSTVE UPRAVUJÚCE OTÁZKU DVOJITÉHO OBČIANSTVA
Predstavitelia MR odôvodňovali prijatie maďarskej novely zákona tým, že táto má konkrétne podporiť rozvoj
spolupráce s krajanmi v zahraničí a odstrániť diskrimináciu medzi nimi a Maďarmi žijúcimi v tretích krajinách.
Predstavitelia MR tiež dôvodili tým, že prijatá novela zákona sa nevymyká štandardom v európskych krajinách, veď
napríklad aj Slovenská republika uznáva dvojité občianstvo.
Čo sa týka Slovenskej republiky tá plne rešpektuje právo Maďarskej republiky na rozvoj spolupráce s príslušníkmi
maďarskej národnostnej menšiny v zahraničí. Toto právo je obsiahnuté v základnej zmluve a ďalej rozpracované
v Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných
menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.6 Štátne občianstvo však vyjadruje vzťah k štátu, nie k národu a nemá
súvis s právami osôb patriacimi k národnostnej menšine, ani s rozvojom spolupráce s krajanmi
v zahraničí. K priznaniu možnosti dvojakého občianstva dochádza navyše v čase, keď tak občania MR, ako aj
občania SR sú už spoločne občanmi EÚ.
Za zavádzajúcu možno považovať argumentáciu, že priznaním dvojakého občianstva Maďarom žijúcim
v susedných krajinách sa len odstraňuje diskriminácia medzi nimi a Maďarmi žijúcimi v tretích krajinách. Hoci
Tamtiež.
KOJATEC, G.: Report on Multiple Citizenship. In: Proc. of the 1st European Conference on Nationality.
5 Presné znenie §4 ods. 3 zákona LV z roku 1993 zákona o maďarskom štátnom občianstve: „Ak sú splnené podmienky uvedené
v odseku 1 písm. b) a d) na základe žiadosti je možné výnimočné nadobudnutie občianstva cudzincom ak mal predka maďarského
občana, alebo ak je možné predpokladať jeho maďarský pôvod a potvrdí svoju znalosť maďarského jazyka.“
Podmienky uvedené v písmene b) sa týkajú bezúhonnosti a písm. d) ohrozovania národnej a verejnej bezpečnosti Maďarskej republiky.
6 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti
vzdelávania a kultúry podpísaná v Bruseli dňa 12. 12. 2003 uverejnená v zbierke zákonov pod č. 77/2004.
Čl. 1 tejto dohody jasne hovorí, že: „Strany súhlasia s tým, že Slovenská republika môže podporovať zachovanie a rozvoj jazykovej a
kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarskej republiky a že Maďarská republika môže podporovať
zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.“
3
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maďarský zákon o štátnom občianstve umožňuje prinavrátiť maďarské štátne občianstvo a to inštitútom
prehlásenia. Ide o inštitút mimoriadneho zvýhodnenia udelenia. Ide o prípady, v ktorých udelenie vyžadujú
dôležité záujmy štátu. Uplatňuje sa teda zásada užitočnosti.7 Zvýhodnenie tu spočíva v odpustení niektorých
podmienok: podmienky pobytu, zaistenia obydlia a jazykovej skúšky. Ide o prípady kedy štátne občianstvo zaniklo
odňatím, v dôsledku prepustenia alebo u osôb nemeckej národnosti deportovaním do Nemecka.8 V týchto
prípadoch ide o prinavrátenie ich občianstva vzťahujúceho sa k súčasnej, existujúcej Maďarskej republike. Iným
prípadom je repatriácia9, kedy ten, koho maďarské občianstvo už raz zaniklo, ho môže získať opätovne na
základe žiadosti ak sú splnené podmienky v zákone a ak zároveň preukáže svoju znalosť maďarského jazyka.
V praxi tu teda prichádzajú do úvahy prípady, kedy štátne občianstvo zaniklo na základe medzinárodných zmlúv,
dvojstranných medzištátnych dohôd, v dôsledku uzavretia manželstva alebo legitimácie dieťaťa.
Ďalšou argumentáciou použitou aj v dôvodovej správe k novele XLVI 2010 maďarského zákona o občianstve
bolo, že predmetná novela zákona sa nevymyká štandardom v susedných krajinách. V súvislosti s uvedeným by
sme si mohli položiť aj otázku, prečo Slovenská republika má výhrady voči dvojitému občianstvu Maďarskej
republiky pre slovenských občanov a reagovala takýmto spôsobom, keď predtým uznávala dvojité občianstvo?
Odpoveď je jednoduchá. V Slovenskej republike napr. zahraniční Slováci môžu nadobudnúť štátne občianstvo
v zrýchlenom konaní, avšak je nevyhnutná podmienka pobytu na území SR najmenej 3 roky bezprostredne pred
podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Ďalej Slovenská republika nedávala občianstvo ľuďom,
ktorí nikdy slovenské občianstvo nemali alebo ktorí sa na Slovensko neprisťahovali a neprešli u nás
naturalizačným procesom. Nikoho na Slovensku nenapadlo a ani nenapadne dávať občianstvo na etnickom
princípe na území druhých štátov. Dvojité občianstvo u nás majú len tí, ktorí niekedy naše občianstvo mali a boli
oň v rozpore prirodzeným právom obratí, alebo tí, ktorí sa na naše územie trvalo prisťahovali a mienia tu žiť.
Podobnú právnu úpravu obsahoval aj maďarský zákon o štátnom občianstve. Každý doposiaľ platný kódex
obsahoval nejaké zvýhodnenie pre osoby s maďarskou národnosťou, ktoré boli vždy silnejšie citovo viazané na
maďarský štát ako iné osoby, to však nikdy neznamenalo, že by nemuseli spĺňať základné podmienky udelenia.
Pred novelou maďarského zákona o občianstve zvláštnu skupinu zvýhodneného udelenia tvorili osoby
maďarského pôvodu. Podľa zákona mala maďarský pôvod tá osoba, ktorá sa hlásila k maďarskej národnosti a jej
predok (ascendent) bol maďarským občanom. K preukázaniu maďarskej národnosti stačilo prehlásenie žiadateľa.
U týchto osôb existovalo však jedno zvýhodnenie a to podmienka pobytu, ktorá bola skrátená na jeden rok.
Novelou zákona o maďarskom štátnom občianstve XLIV však bola podmienka pobytu zrušená.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že argumentácia maďarskej strany pri prijímaní novely zákona LV z roku 1993
o štátnom občianstve maďarskej republiky bola založená na politologickom základe a nie základe právnom. Otázka je do
akej miery je uvedená argumentácia závažná a či pri prijímaní zákona vôbec môže takáto argumentácia obstáť. Prijatím
novely sa však ukázalo, že právna argumentácia nie je „vždy“ potrebná.
3

PRÁVNE ASPEKTY K OTÁZKE NOVELY ZÁKONA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE MAĎARSKEJ REPUBLIKY
Z pohľadu medzinárodného práva verejného je potrebné skonštatovať, že štátna príslušnosť (občianstvo) je
trvalým právnym zväzkom medzi jednotlivcom a štátom. Vzájomné práva a záväzky vyplývajúce z tohto zväzku,
ustanovuje vnútroštátne právo štátu príslušnosti tohto jednotlivca. Podmienky nadobúdania a zániku štátneho občianstva
ustanovuje štát v zásade sám, ide o jeho vnútornú záležitosť, avšak voľnosť štátu nie je absolútna, je obmedzená
medzinárodným právom.
Stály súd medzinárodnej spravodlivosti toto pravidlo potvrdil v prípade „Rozhodnutia o občianstve vydané
v Tunisku a Maroku“, kde uviedol, že posúdenie otázky či konkrétna záležitosť patrí do výlučnej právomoci štátu závisí od
stupňa vývoja medzinárodných vzťahov. V oblasti, ktorá nie je regulovaná medzinárodným právom, právo štátu uplatniť
vlastnú právomoc môže byť obmedzené povinnosťami, ktoré môže mať voči iným štátom, takže jeho jurisdikcia sa stáva
obmedzenou pravidlami medzinárodného práva.10
Vyššie uvedená zásada medzinárodného práva vo vzťahu k inštitútu štátneho občianstva bola potvrdené
Dohovorom Rady Európy č. 166 (Európsky dohovor o občianstve z roku 1997). Dohovor uznáva (čl. 3) že je
v kompetencii každého štátu určiť, kto sú jeho občania, ale v tom istom článku určuje hranicu voľnosti štátu v tomto
určovaní tým, že vnútroštátna norma štátu týkajúca sa nadobúdania občianstva musí byť ostatnými štátmi uznaná iba

7 KESZEGH, T.: Institut státniho občanství v Maďarské republice in: Transformace ústavních systému zemí střední a východní Evropy II,
str. 290
8 § 5/A zákona o štátnom občianstve LV z roku 1993, uvádza konkrétne prípady osôb, ktoré môžu prehlásením nadobudnúť štátne
občianstvo Maďarskej republiky. Ide najmä o osoby, ktoré boli pozbavené občianstva na základe zákonov X/1947, XXVI/1948
o pozbavení štátneho občianstva niektorých osôb zdržiavajúcich sa v zahraničí, ďalej zákony LX/1948 o maďarskom občianstve a V/1957
o štátnom občianstvo, ide aj o osoby, ktorých občianstvo zaniklo v čase od 15. septembra 1947 do mája 1990 a to prepustením, osoby
bez štátnej príslušnosti vo veku nižšom ako 19 rokov, ktorí sa narodili v Maďarsku a majú v Maďarsku trvalý pobyt po dobu 5 rokov pred
podaním žiadosti o prehlásenie.
9 V maďarskom jazyku „visszahonositás“ – ako keby remaďarizácia.
10 Čl. 3 ods. 2 Európskeho Dohovoru o občianstve.
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v prípade, ak je v súlade so všeobecnými právnymi princípmi, ustanoveniami medzinárodného práva a medzinárodnými
zmluvami.
V právnych normách štátov upravujúcich nadobudnutie štátneho občianstva sa ako jeden zo základných
predpokladov na jeho udelenie vyžaduje pobyt cudzinca na svojom území. Európsky dohovor o občianstve priamo
predpokladá, v čl. 6 ods. 311, ako základ pre udelenie štátneho občianstva dĺžku zákonného alebo obvyklého pobytu.
Zmäkčenia vo vzťahu k niektorým kategóriám cudzincov sú možné, ale v zásade ide o zmäkčenie vo forme skrátenia
dĺžky zákonom predpisovaného obdobia a nie spochybňovaním, prípadne negovaním zásady samotnej tak, ako je to je v
novele zákona o štátnom občianstve MR, v ktorej sa MR uchyľuje k udeľovaniu štátneho občianstva na základe etnického
princípu.
V prípade, ak sa upúšťa od splnenia podmienky pobytu na území je toto zmäkčenie v zásade predovšetkým vo vzťahu
k emigrantom – t.j. k osobám, ktoré boli v minulosti štátnym občanom a následne sa stali štátnym občanom iného štátu.
Novela zákona o štátnom občianstve MR sa však netýka emigrantov, ale občanov cudzích štátov, ktorí nikdy štátnymi
občanmi Maďarskej republiky neboli. Podmienku maďarského resp. uhorského štátneho občianstva (do r. 1918) predka
žiadateľa, nie je v tomto kontexte možné považovať za podmienku zakladajúcu hlbšie väzby medzi MR a cudzincom.
Okrem toho, že MR nerešpektovala Európsky dohovor o občianstve pri prijímaní novely zákona o štátnom
občianstve MR, porušila aj ďalšie záväzky medzinárodného práva, pretože udeľovanie druhého štátneho občianstva by
malo prebiehať na základe bilaterálnych dohôd a odporúčaní relevantných medzinárodných inštitúcií. Maďarská strana
v tomto prípade vo vzťahu k SR vedome obišla konzultačné mechanizmy dané Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou publikovanú v zbierke zákonov pod č. 115/1997, ktorá
v čl. 1 „Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy v duchu dobrého susedstva, dôvery a priateľskej spolupráce a budú
viesť dialóg vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.“ Ide o jednostranný krok, ktorý je v rozpore so základnou zmluvou
medzi oboma krajinami. Na viac zmluvné strany potvrdili, že ochrana národnostných menšín a práv a slobôd osôb
patriacich k menšinám zmluvných strán tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany ľudských práv a ako taká spadá
do rámca medzinárodnej spolupráce, v tomto zmysle teda nie je výlučne vnútornou záležitosťou štátov a je aj predmetom
legitímnej pozornosti medzinárodného spoločenstva. Zmluvné strany uznávajú, že ich spolupráca v tejto oblasti prispieva
k posilňovaniu dobrých susedských vzťahov, vzájomného porozumenia, priateľstva a dôvery medzi ich krajinami a
zároveň k upevňovaniu medzinárodnej bezpečnosti, stability a európskej integrácii. Týmto ustanovením zmluvné strany
v širokej miere poskytujú práva a ochranu menšinám zmluvných strán a argument maďarskej strany o zamedzení
diskriminácie maďarských občanov žijúcich v zahraničí je neopodstatnený.
Maďarsko sa v minulosti spolu s ostatnými socialistickými štátmi snažilo o úplnú likvidáciu dvojitého občianstva.
Za týmto účelom uzavierané dvojstranné zmluvy medzi jednotlivými štátmi. Jednou z takýchto zmlúv, bola uzavretá v roku
1961 s Československom vyhlásená v zbierke zákonov pod č. 37/1961.12 Podstatou tejto zmluvy bolo, že osoby, ktoré
obe zmluvné strany považovali na základe svojho právneho poriadku za svojich občanov, mohli sa rozhodnúť, ktoré štátne
občianstvo si ponechajú. Občanom jednej zmluvnej strany teda nemohlo byť bez prepustenia z doterajšieho zväzku
priznané štátne občianstvo druhej zmluvnej strany.13 Tento dohovor síce pre Českú republiku stratil platnosť v roku
200014, pre Slovenskú republiku ostal naďalej v platnosti a je úplné jasné, že maďarská strana porušila prijatím novely
zákona LV 1993 aj túto zmluvu.
Otázkou dvojakého občianstva sa zaoberal aj vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín (VKNM)
vo svojich odporúčaniach o národnostných menšinách v medzištátnych vzťahoch z roku 2008, známe aj ako Bolzanské
odporúčania.15
V ich úvode VKNM uvádza: „Etnicko-kultúrne a štátne hranice sa zriedkavo prekrývajú. Takmer všetky štáty majú nejaké
menšiny, z ktorých mnohé patria do spoločenstiev prekračujúcich štátne hranice. Tieto spoločenstvá často tvoria most
medzi štátmi a prispievajú k prosperite a priateľským vzťahom, posilňujú atmosféru dialógu a tolerancie. Preto by
príslušníci národnostných menšín mali môcť vytvárať a udržiavať slobodné a mierové styky prekračujúce hranice štátov
a rozvíjať kultúrne a hospodárske väzby. Keď však cez hraničné kultúrne väzby nadobudnú politický význam a štáty
uskutočňujú jednostranné kroky na obranu, ochranu či podporu toho, čo nazývajú svoje „príbuzenstvo“ mimo svojej
zvrchovanej právomoci, tak vzniká riziko politického napätia alebo dokonca násilia.“
Odporúčania č. 10. uvádzajú:
„10“ - Štáty sa majú zdržať jednostranných krokov vrátane poskytovania výhod cudzincom na základe etnických,
kultúrnych, jazykových, náboženských či historických väzieb, ktorých úmysel alebo účinok je oslabenie zásad

11 Každý zmluvný štát vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoví možnosť naturalizácie osôb, ktoré majú zákonný a obvyklý pobyt na
jeho území. Pri určení podmienok naturalizácie neustanoví obdobie pobytu presahujúce 10 rokov pred podaním žiadosti.
12 Dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho
občianstva č. 37/1961 Zb.
13 KUKORELLI, I. a kol.: Alkotmánytan (Ústavná náuka), vydavateľstvo Osiris, Budapešť 1998.
14 Uverejnené v zbierke medzinárodných zmlúv č. 54/2000.
15 Bolzánske odporúčania k národnostným menšinám v medzištátnych vzťahoch a vysvetľujúca správa, Vydané a rozširované Vysokým
komisárom OBSE pre národnostné menšiny.
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územnej celistvosti. Štáty nemajú poskytovať priamu alebo nepriamu podporu podobným iniciatívam
uskutočňovaným neštátnymi aktérmi.
Vysoký komisár sa téme menšín v kontexte európskej bezpečnosti venoval aj počas svojho vystúpenia v OBSE
dňa 20. októbra 2009, kedy okrem iného povedal: „Štáty nesmú vykonávať jurisdikciu nad obyvateľstvom alebo časťou
obyvateľstva iného štátu v rámci územia tohto štátu bez jeho súhlasu. Suverenita je základom medzinárodného práva.
Extrateritoriálna jurisdikcia je obmedzená. Rovnako dôležitou otázkou je aj občianstvo. Udeľovanie občianstva osobám
žijúcim v zahraničí je zjavne jedným z najčastejších dôvodov vedúcim k vzniku napätia a konfliktu. Při uskutočňovaní
takýchto krokov by mali byť prísne dodržiavané princípy dobrosusedských vzťahov a územnej suverenity. Príbuzenské
štáty by sa mali zdržať hromadného udeľovania občianstva (en masse), a to aj v prípade, ak legislatíva štátu, v ktorom
osoby žijú, dvojité občianstvo povoľuje. Tento moment považujem za osobitne dôležitý. Prítomnosť občanov
príbuzenského štátu na území iného štátu nesmie byť používaná ako ospravedlnenie na znižovanie suverenity a územnej
integrity tohto štátu.
Na jednej strane stojí porušovanie medzinárodných záväzkov, ale otázkou ostávajú sankcie za ich porušenie. Ani
Európsky dohovor o občianstve ani žiadne z vyššie spomínaných dokumentov neustanovujú sankcie za ich porušenie.
V týchto prípadoch platí prezumpcia ich rešpektovania a jediným možným riešením je brániť sa vnútroštátnymi právnymi
prostriedkami. V konkrétnom prípade (prijatie novely k zákonu LV z roku 1993 o maďarskom štátnom občianstve) bolo
právnym prostriedkom ochrany podanie na Ústavnom súde Maďarskej republiky na konanie o súlade právnych predpisov,
ktoré inicioval Bauer Tamáš.16 Sťažovateľ namietal súlad ustanovení zákona o maďarskom občianstve17s Ústavou
a medzinárodnými zmluvami. Išlo konkrétne o ustanovenia novely, ktoré hovoria o nadobúdaní občianstva na základe
etnického princípu. Sťažovateľ namietal porušenie čl. 2 ods 218 Ústavy a § 7 ods. 119. V návrhu jasne rozvádza, že prijatím
novely je porušený princíp suverenity ľudu: „Princíp suverenity ľudu zakotvený v §2. ods 2. Ústavy sa primerane prejaví v
práve občanov prostredníctvom volieb vytvoriť najvyššie mocenské a zastupiteľské orgány štátu, resp. v práve
väčšinovým hlasovaním rozhodnúť o dôležitých otázkach štátu v referende.“ To znamená, že občania, ktorí nadobudnú
štátne občianstvo na základe novely zákona o štátnom občianstve a nežijú na území Maďarskej republiky sa stanú
subjektom súhrnu občanov s volebným právom a môžu byť rozhodní pri voľbách do Národného zhromaždenia Maďarskej
republiky. Sťažnosť navrhovateľa bola v tejto časti Ústavným súdom MR odmietnutá pre jeho zjavnú neopodstatnenosť
s odôvod nením, že volebné právo občanom, naturalizovaným podľa prijatej novely zákona o maďarskom štátnom
občianstve, sa nepriznáva, Podľa § 70 ods. 1 Maďarskej ústavy sa k volebnému právo požaduje pobyt na území MR.20
V druhej časti navrhovateľ namietal súlad zákona o maďarskom občianstve LV 1993 s medzinárodnými Dohovormi
a zmluvami, ktoré boli spomínané vyššie.21. V tejto časti podobne ako aj v prvom prípade Ústavný súd Maďarskej
republiky zamietol sťažnosť, pretože návrh bol podaný zjavne neoprávneným, t. j. navrhovateľ nemá aktívnu legitimáciu.
Podľa zákona o Ústavnom súde Maďarskej republiky č. 32/1989 v zmysle § 44 tohto zákona namietať nesúlad právneho
predpisu s medzinárodnou zmluvou môžu namietať len orgány vymedzené v § 21 ods. 3 a to sú: parlament, stále výbory
parlamentu, ktorýkoľvek poslanec parlamentu, prezident, vláda, alebo člen vlády, predseda finančno-ekonomického
kontrolného orgánu parlamentu, predseda Najvyššieho súdu a generálny prokurátor.
V podstate teda možno konštatovať, že aj prostriedky vnútroštátnej ochrany zlyhali.
4

DÔSLEDKY MAĎARSKEJ NOVELY O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE PRE ZAHRANIČNÝCH MAĎAROV
Novela maďarského zákona o štátnom občianstve vytvorí právny vzťah medzi Maďarskou republikou ako
poskytovateľom štátneho občianstva a obyvateľmi iných štátov, ktorí sa stanú jeho nositeľmi, keďže vzájomné vzťahy
medzi štátom a občanom, vrátane ich vzájomných práv a povinností, sú zakotvené v Ústave Maďarskej republiky, napr.
občania Maďarskej republiky, v zmysle článku 70, písmena h Ústavy Maďarskej republiky majú povinnosť obraňovať svoju
vlasť („Všetci občania sú povinní brániť svoju vlasť“)22. Môžeme byť síce presvedčení, že v prípade dvoch členských
štátov NATO nemá zmysel uvažovať o tejto eventualite.
Aký je teda zmysel vytvorenia inštitúcie dvojakého občianstva pre občanov maďarskej národnosti, žijúcich
v susedných štátoch?
Jednou z interpretácií je uľahčiť kontakty príslušníkov maďarských menšín s ich „materskou krajinou,“ t. j.
Maďarskom. Faktom však je, že s výnimkou Srbska a Ukrajiny sú všetci susedia Maďarska členmi EÚ a Chorvátsko sa
ním s najväčšou pravdepodobnosťou stane v blízkom časovom horizonte. Občania týchto štátov sú, resp. budú teda
Nález Ústavného súdu Maďarskej republiky č. 1177/B/2010 z 8. 11. 2010 uverejnený v AB pod číslom 188/2010 (XI. 12.).
Konkrétne ustanovení § 4 ods. 1 písm. b) a d), ods. 3, ods. 5 a §5. Zákona LV z 1993 roku.
18 „V republike Maďarsko pochádza všetka moc od ľudu, ktorý suverenitu je vykonáva prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo.
19 „Právny poriadok Republiky Maďarsko prijíma všeobecne uznané pravidlá medzinárodného práva a zaisťuje ďalej súlad medzi
právnymi záväzkami medzinárodnej povahy a vnútroštátnym právom.“
20 § 70 ods. 1 Ústavy Maďarskej republiky: “Každý plnoletý maďarský štátny občan, žijúci na území Maďarskej republiky, má .právo byť
volení do Národného zhromaždenia a do miestnych zastupiteľských zborov ako aj do menšinovej samosprávy a ak sa nachádza v deň
voľby alebo referenda na maďarskom území, má právo byť voličom a zúčastniť sa celoštátneho alebo miestneho referenda alebo
plebiscitu.“
21 Viď Kapitola 2.
22 The Constitution of the Republic of Hungary. www.lectlaw.com/files/int05.htm.
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zároveň aj občanmi Európskej únie, v žiadnom prípade teda nie sú v pozícii „turistov“ a cudzincov ani na území Maďarska,
ani kdekoľvek inde na pôde EÚ. Slovensko, Rakúsko i Slovinsko sú navyše členmi Schengenskej zóny a Rumunsko do
nej vstúpi v roku 2011. Občania týchto štátov teda s voľným pohybom osôb na hraniciach s Maďarskom v žiadnom
prípade problém nemajú. Platí to aj o možnosti získania zamestnania v Maďarsku. Spomedzi štátov Vyšehradskej skupiny
jedine Maďarsko v minulosti uplatňovalo právo zaviesť prechodné obdobie v oblasti voľného pohybu pracovných síl pre
občanov Rumunska a Bulharska, t. j. aj pre príslušníkov početnej maďarskej menšiny v Sedmohradsku. V súčasnosti však
už tieto obmedzenia neuplatňuje. Od konca roku 2009 bola pre občanov Srbska zrušená vízová povinnosť pri cestovaní
do členských štátov EÚ. V hre teda zostáva jedine Ukrajina. Tamojšia legislatíva však inštitút dvojakého občianstva
nepripúšťa a získanie občianstva cudzieho štátu znamená stratu ukrajinského občianstva. Buď teda bude maďarský štát
poskytovať občianstvo ukrajinským Maďarom poloilegálnym spôsobom, alebo ich postavia pred nutnosť voľby medzi
maďarským a ukrajinským občianstvom. V prípade, že si zvolia prvú možnosť, budú musieť na území Ukrajiny, kde žijú od
nepamäti, žiadať o povolenie na pobyt podobne, ako iní cudzinci.
Jediné, čo by zahraniční Maďari mohli získať v dôsledku umožnenia dvojakého občianstva, je právo zúčastniť sa
volieb do Národného zhromaždenia Maďarskej republiky. Ústava Maďarskej republiky túto možnosť v súčasnosti
nepripúšťa, pretože pasívne volebné právo umožňuje iba plnoletým maďarským občanom, ktorých trvalý pobyt je na
území Maďarska (článok 70, odsek 1) a aj aktívne volebné právo je v prípade občanov s trvalým pobytom v Maďarsku
uplatniteľné jedine v prípade, že sa v čase konania volieb nachádzajú na území Maďarskej republiky. Skutočne existencia
dvoch kategórií občianstva – jednej s volebným právom a druhej bez neho – je prinajmenšom bizarná už len z hľadiska
rešpektovania princípu rovnosti občanov pred zákonom, osobitne pokiaľ sa bude týkať veľkého počtu potenciálnych
voličov23.
V konečnom dôsledku by však na volebné právo takýchto „voličov“ mohli doplatiť občania Maďarska. Hlasy zahraničných
krajanov by rozhodovali o vládnej politike bez toho, že by znášali akékoľvek dôsledky svojho hlasovania. Tie by znášali
iba občania Maďarska, žijúci v Maďarsku.
5

DÔSLEDKY DVOJAKÉHO OBČIANSTVA
Novela maďarského zákona o dvojakom občianstve svedčí o tom, že predstavitelia MR rozšírili svoju predstavu
o maďarskom politickom národe aj na obyvateľov susedných štátov. Koncept politického národa ako politického
spoločenstva občanov sa tak prekrýva s národom kultúrnym. Ak aj doposiaľ menšinový faktor významne ovplyvňoval
bilaterálne vzťahy Maďarska so susednými štátmi, aktuálna novela zákona o štátnom občianstve Maďarskej republiky len
posilnia etnizáciu maďarskej zahraničnej politiky.
Jedným z dôsledkov prijatia novely maďarského zákona o štátnom občianstve bol odvetný krok SR, ktorá
zákonom č. 250/2010 Z.z. novelizovala zákon č.40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorým sa však
zásadne zmenil postoj Slovensku ku otázke dvojitého občianstva, pretože uvedená novela stanovila, že každý, kto
z vlastnej vôle požiada o cudzie štátne občianstvo, stratí občianstvo slovenské. Tento inštitút existuje v Českej republike
s účinnosťou od 1. 1. 1993. V súčasnosti je upravený v § 17 zákona č. 40/1993 Sb o nabývaní a pozbývaní státniho
občanství České republiky24. Prijatie takéhoto ustanovenia samozrejme vyvoláva otázku, či nie je takáto regulácia
vylúčenia bipolitizmu, ktorá predpokladá stratu štátneho občianstva z dôvodu nadobudnutia cudzieho v rozpore
s ústavným zákazom zbavenia štátneho občianstva? Ústavný súd Českej republiky tento problém vyriešil v prospech
zákonnej normy, keď odlíšil prípady straty českého občianstva ako dôsledok jednania občana prejavujúceho vôle
nadobudnúť cudzie štátne občianstvo od svojvoľného odobratia štátneho občianstva štátnou mocou.25
Avšak z medzinárodného hľadiska v kontexte vývoja riešenia otázky dvojitého občianstva v krajinách Európskej
únie je tento, postoj podľa názorov niektorých teoretikov, Slovenska krokom späť. V posledných rokoch viaceré krajiny,
ktoré hájili princíp jedného štátneho občianstva prešli procesom transformácie a prijali v nedávnych novelizáciách svojich
právnych poriadkov celý rad úprav a výnimiek, ktoré umožňujú existenciu bipolitizmu (Švédsko, Holandsko, Nemecko,
Rakúsko)26. Príčinou zmeny politiky štátov je predovšetkým globalizácia a s tým súvisiaca ekonomická previazanosť
medzi jednotlivými štátmi. Občianstvo začína byť vnímané ako predpoklad integrácie a jeho nadobúdanie je niektorý
skupinám osôb uľahčované. Ak sa chce slovenský politický systém zaradiť medzi moderné demokracie, potom by nemal
mať právo odobrať občianstvo ľudom, ak by sa stali občanmi iných štátov. Patrí to medzi základné ľudské a občianske
práva.
Svoj článok by som ukončil citátom Vratislava Pěchoty, profesora Columbia University v New Yorku: „V svete,
v ktorom padajú hranice a nastoľuje sa sloboda pohybu ľudí, tovaru a iných hodnôt, je nutné so vznikom štátneho
KOVÁČOVÁ, M.: Dvojaké občianstvo? Zmeníme aj ústavu.
Web http://www.sme.sk/c/5376349/dvojake-obcianstvo-zmenime-aj-ustavu.html#ixzz0nwrUhz9x
24 „Štátny občan Českej republiky stratí štátne občianstvo Českej republiky dňom, kedy na základe výslovného prejavu vôle dobrovoľne
nadobudne cudzie štátne občianstvo.“
25 K tomu pozri nález Ústavného súdu sp. zn Pl. ÚS 5/95, publikovaný tiež ako 6/1996 Sb. , str. 37:, kde Ústavný súd ČR judikoval „(...)
pojem „zbavenie“ predpokladá vonkajší (spravidla mocenský) zásah extranea. (...) Je teda zjavné´, že aj z hľadiska gramatickej
interpretácie miery ochrana ústavnej normy na také prípady, kedy dochádza k zbaveniu štátneho občianstva mocenským zásahom tretej
osoby (štátu).
26 www.euroinfo.sk
23
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občianstva počítať. Štátne občianstvo je formálnym zväzkom verejno-právnym, ktorý sa formuluje pod vplyvom okolností,
ktoré nie sú nutne určované slobodnou vôľou jednotlivca. Väčšinou sú determinované umiestnením jednotlivca do určitého
prostredia, v ktorom sa jednotlivec snaží dosiahnuť maximálneho využitia svojich schopností a práv. Ekonomické tlaky,
sociálna dislokácia alebo politické dôvody ich nútia k dočasnému či trvalému premiestneniu. Pri tom si väčšina ľudí
zachováva emocionálne a rodinné zväzky so zemou pôvodu. Ich lojalita k zemi pôvodu zostáva nezmenšená zložením
prísahy štátu v ktorom sa usídlili a nadobudli tak jeho občianstvo.
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MEDZINÁRODNÝ ÚNOS DIEŤAŤA V JUDIKATÚRE ESĽP
Nina Hujíková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Článok sa zaoberá najčastejšími okruhmi problémov riešených v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
v prípadoch medzinárodných únosov detí, akými sú napríklad prieťahy v konaní o navrátení dieťaťa, neaplikovanie alebo
nesprávna aplikácia Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, porušenie práva
na súkromný a rodinný život pri výkone rozhodnutia o navrátení dieťaťa. Hlbšie skúma najnovší vývoj v rozhodovacej
činnosti ESĽP v prípadoch možného porušenia práva na súkromný a rodinný život rodiča – únoscu. Na základe
porovnania prípadov Maumousseau a Washington v. Francúzsko a Neulinger a Shuruk v. Švajčiarsko skúma možné
dopady tohto vývoja na existujúci systém medzinárodnej ochrany detí pred medzinárodným únosom vytvorenej
Haagskym dohovorom. Osobitnú pozornosť venuje prístupom k výkladu a aplikácii najlepšieho záujmu dieťaťa podľa
Haagskeho dohovoru, Dohovoru o právach dieťaťa a Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd v judikatúre ESĽP.
Kľúčové slová: medzinárodný únos dieťaťa, Európsky súd pre ľudské práva, najlepší záujem dieťaťa, výkon rozhodnutia
o navrátení dieťaťa
Abstract: The article deals with a broad range of problems, which case law of ECHR handles in cases of international
child abduction, such as delays in return proceedings, inapplication or false application of the Hague Convention on the
Civil Aspects of International Child Abduction or breach of the right on private and family life by enforcement of the return
order. It deeply investigates the latest trends in jurisprudence of the ECHR in case of the claimed breach of the right on
private and family life of the parent – abductor. Based on the comparison of cases Maumousseau and Washington v.
France and Neulinger and Shuruk v. Switzerland this article searches for possible impacts of this trend on existing system
of the international protection of the child for international abduction, which was established by Hague Convention.
Particular observation is given to the approaches to explanation and application of the best interest of the child according
to Hague Convention, Convention on the Rights of the Child and European Convention for the Protection of Human rights
and Fundamental Freedoms in the case law of the ECHR.
Key words: international child abduction, European Court of Human Rights, the best interest of the child, enforcement of
the return order
1

ÚVOD
Medzinárodný únos dieťaťa zasahuje veľký okruh chránených záujmov, ktorých vyváženie nie je vždy
jednoduché. Neoprávnené premiestnenie a zadržanie dieťaťa v cudzine vyvoláva celý okruh právnych, morálnych
a etických problémov. Celý mechanizmus ochrany detí pred medzinárodným únosom je založený na základnej myšlienke,
že najkvalifikovanejšie je schopný o záujmoch maloletých detí rozhodovať súd ich obvyklého pobytu, a teda je potrebné
brániť tzv. forum shopping. K tomu dochádzalo založením právomoci súdov iného štátu, než je štát obvyklého pobytu
dieťaťa, prostredníctvom neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa počas určitej doby. Prijatím Haagskeho
dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí1 (ďalej len Haagsky dohovor) došlo k zamedzeniu
tejto možnosti a výhody plynutia času.
Napriek tomu rodič, ktorý dieťa neoprávnene premiestni alebo zadrží, sa snaží využiť každú možnosť, ktorú mu
vnútroštátny právny poriadok ponúka na to, aby dosiahol legalizáciu pobytu dieťaťa v cudzine, obvykle v krajine svojho
pôvodu. Preto nie je neobvyklé, že napriek existencii Haagskeho dohovoru, sú rozhodovanie o navrátení dieťaťa
a predovšetkým výkon tohto rozhodnutia v praxi pomerne problematické.
Keďže medzinárodný únos dieťaťa a jeho dôsledky predstavujú mimoriadne veľký zásah do základných práv
dieťaťa a do práv osôb, ktoré majú právo starostlivosti a právo styku, obracajú sa tieto subjekty okrem národných súdov aj
na medzinárodné inštitúcie, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len ESĽP). Vzhľadom na obrovský počet
prejednávaných sťažností prichádzajúcich na tento súdny orgán predstavujú prípady týkajúce sa medzinárodného únosu
dieťaťa, ktorých je niekoľko desiatok, iba nepatrný zlomok. Napriek tomu im treba venovať pozornosť, pretože
rozhodovacia prax ESĽP má nezanedbateľný vplyv na rozhodovanie vnútroštátnych súdov.
2

USTÁLENÁ JUDIKATÚRA ESĽP VO VECIACH MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOV
Vzhľadom na pomerne malý počet prípadov, ktoré v súvislosti s medzinárodným únosom dieťaťa ESĽP riešil,
možno prax a závery ESĽP zhrnúť do niekoľkých okruhov. Najčastejšie sa ESĽP vyjadroval k medzinárodnému únosu

1

Zverejnený ako oznámenie MZV SR pod č. 119/2001 Z.z.
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dieťaťa v kontexte čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len EDĽP), ktorý
zaručuje právo na súkromný a rodinný život, a čl. 6 EDĽP garantujúcim právo na spravodlivé súdne konanie.
Záväzky štátov vyplývajúce z čl. 6 a čl. 8 EDĽP sú nezávislé od záväzkov, ktoré im vyplývajú z iných
medzinárodných zmlúv reagujúcich na problém medzinárodných únosov detí, napríklad Haagskeho dohovoru.
Obvykle sa prejednávané prípady týkali dotknutých práv rodiča, ktorého práva boli neoprávneným
premiestnením alebo zadržaním dieťaťa porušené, resp. do ktorého práva sa v dôsledku tejto skutočnosti zasiahlo.
V týchto prípadoch sa najčastejšie sťažnosti vzťahovali na prieťahy v konaní o navrátenie dieťaťa, nevykonanie
rozhodnutia o navrátení v primeranom čase a na neaplikovanie, resp. nesprávnu aplikáciu ustanovení Haagskeho
dohovoru v prípade medzinárodného únosu dieťaťa. Menej sťažností podali rodičia – únoscovia, ktorí argumentovali, že
výkonom rozhodnutia o navrátení sa zasiahne do práva dieťaťa, ako aj do ich práva na súkromný a rodinný život. Obvykle
sa jednotlivé problematické okruhy veľmi úzko prelínajú.
3

NEAPLIKOVANIE, RESP. NEDOSTATOČNÁ APLIKÁCIA USTANOVENÍ HAAGSKEHO DOHOVORU
ESĽP pri svojom rozhodovaní vždy vyzdvihoval význam systému ochrany detí pred medzinárodnými únosmi,
ktorý vytvára Haagsky dohovor a dotvárajú ho aj iné medzinárodné zmluvy, ako napríklad Dohovor o právach dieťaťa2.
V prípade Iglesias Gil and A.U.I v. Španiesko3 , ktorý sa týkal dieťaťa neoprávnene premiestneného jeho otcom
zo Španielska do USA, konštatoval ESĽP porušenie čl. 8 EDĽP v dôsledku toho, že španielske orgány porušili svoje
záväzky vyplývajúce im z medzinárodných zmlúv, tým že neprijali dostatočné opatrenia na zabezpečenie návratu
neoprávnene premiestneného dieťaťa. Španielske úrady síce začali trestné stíhanie proti otcovi dieťaťa za únos, ale
neprijali vôbec žiadne adekvátne občianskoprávne opatrenia, napríklad nezačali konanie o navrátení dieťaťa podľa
Haagskeho dohovoru, ktoré by priamo zabezpečilo návrat dieťaťa matke, ktorej bolo španielskymi súdmi zverené.
4

PRIEŤAHY V KONANÍ O NAVRÁTENÍ DIEŤAŤA
Rozhodovanie o navrátení dieťaťa by malo prebiehať veľmi rýchlo. Haagsky dohovor, ako aj iné právne nástroje4,
stanovuje veľmi presné a krátke lehoty, v ktorých musia štátne orgány rozhodnúť o nariadení, resp. nenariadení
navrátenia dieťaťa. Má to zabezpečiť efektivitu celého mechanizmu, pretože predovšetkým v prípade veľmi malých detí
môže mať plynutie času obrovský význam. Štáty však veľmi často nekonajú z rôznych dôvodov dostatočne rýchlo, resp.
umožnia účastníkom konania spôsobovať prieťahy v konaní. Obvykle nie je problém dosiahnuť prvostupňové rozhodnutie,
niektoré štáty však umožňujú podať voči takému rozhodnutiu opravné prostriedky s odkladnými účinkami. Kým napokon
celá vec prejde všetkými súdnymi inštanciami a cez ústavný súd, prípadne aj medzinárodné súdne orgány, prejde
dokonca niekoľko rokov, počas ktorých neoprávnene premiestnené dieťa žije s jedným rodičom, prestáva si pamätať na
druhého rodiča a nechce sa už k nemu vrátiť.
ESĽP rozhodoval niekoľko prípadov, ktoré spadajú do tejto kategórie. Príkladom môže byť prípad Maire v.
Portugalsku5. V tomto prípade, ktorý sa týkal dieťaťa neoprávnene premiestneného matkou z Francúzska do Portugalska
súd konštatoval, že portugalské orgány neprijali všetky adekvátne opatrenia, aby urýchlene rozhodli o navrátení dieťaťa a
toto rozhodnutie aj v primeranom čase vykonali.
4.1

Nedostatočne rýchly výkon rozhodnutia o navrátení dieťaťa
Práve táto skupina rozsudkov ESĽP je najpočetnejšia. S výkonom rozhodnutia o navrátení dieťaťa je najviac
problémov v aplikačnej praxi. Okrem toho, že niekedy samotné konanie o navrátení dieťaťa trvá neprimerane dlhú dobu
v dôsledku prieťahmi spôsobovanými rodičom – únoscom, rodičia často bránia aj výkonu rozhodnutia tým, že sa veľmi
často s deťmi skrývajú6, deti sú dopredu traumatizované hroziacim odlúčením od rodiča, s ktorým momentálne žijú,7
v dôsledku čoho štátne orgány upustia od výkonu.
Typickým príkladom je prípad Ignaccolo-Zedine v. Rumunsko. Aj v tomto prípade ESĽP rozhodol o porušení
práva na súkromný a rodinný život sťažovateľky, ktorá sa domáhala navrátenia svojich dvoch dcér. Išlo o mimoriadne
spletitý prípad, ktorý nebol k jej spokojnosti vyriešený ani po desiatich rokoch od neoprávneného premiestnenia.
V dôsledku dlhodobej absencie styku s matkou sa jej dve dcéry nechceli s ňou vidieť, vyhrážali sa samovraždou pokiaľ
k tomu budú nútené, vyhlasovali, že ju už nepovažujú za matku a nenávidia ju. V tejto súvislosti ESĽP poukázal na to, že
rumunské orgány nepostupovali správne ani pokiaľ organizovali stretnutia medzi matkou a deťmi, pretože jedno dokonca
zorganizovali v zborovni školy, kde deti študovali a ich otec pôsobil ako učiteľ. Samotná sťažovateľka po tomto stretnutí
upustila od pokračovania v konaní. Práve na tomto príklade, hoci dĺžkou trvania extrémnom, možno vidieť mimoriadny
význam rýchleho výkonu rozhodnutia.

Zverejnený pod č. 104/1991 Z.z.
Iglesias Gil a A.U.I. v. Španielsko týkajúci sa sťažnosti č. 56673/00 .
4 Nariadenie č. 2201/2003 o právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a
povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (tzv. Brusel IIa)- osobitne ustanovenia čl. 10 a nasl.
5 Maire v. Portugalsko týkajúci sa sťažnosti č. 48206/99.
6 P.P. V Poľsko týkajúci sa sťažnosti č. 8677/03.
7 Ignaccolo- Zedine v. Rumunsku týkajúci sa sťažnosti č. 31679/96.
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4.2
Porušenie práva na súkromný a rodinný život rodičov – únoscov v dôsledku výkonu rozhodnutia
o navrátení dieťaťa
Osobitnú skupinu rozhodnutí ESĽP tvoria tie, kde sa rozhodovalo o namietaných porušeniach práv rodičov –
únoscov. V týchto prípadoch bol ESĽP až do nedávna neúprosný a nenachádzal porušenie práva na súkromný a rodinný
život8. Je logické, že ESĽP pri svojom rozhodovaní neposkytuje možnosť znefunkčňovať či destabilizovať systém ochrany
detí pred medzinárodným únosom vytvorený Haagskym dohovorom. Vychádza to zo základnej zásady rozhodovania vo
veciach týkajúcich sa detí – a to najlepšieho záujmu dieťaťa, ktorý musí byť vždy prvoradý a musí sa zohľadňovať
v akomkoľvek štádiu konania, ktoré sa dieťaťa týka.
V tejto časti pristúpime k podrobnejšej analýze dvoch prípadov, pretože sa zdá, že nastáva v rozhodovacej praxi
ESĽP určitý posun v chápaní najlepšieho záujmu dieťaťa.
Prvým prípadom, ktorému sa budeme venovať, je prípad Maumousseau a Washington v. Francúzsko9, druhým je
prípad Neulinger a Shuruk v. Švajčiarsko10. Hoci tieto dva prípady majú veľa spoločného, ESĽP prekvapivo rozhodol
rozdielne, ba až protichodne.
V prípade Maumousseau a Washington v. Francúzsko sa jednalo o maloleté dievčatko, ktoré bolo neoprávnene
zadržané svojou matkou vo Francúzsku. V čase zadržania malo dieťa dva a pol roka. Matka v konaní pred vnútroštátnymi
súdmi dôvodila, že navrátenie dieťaťa do USA by ho vystavilo nebezpečenstvu duševnej ujmy. Podľa vnútroštátnych
súdov však nebol tento dôvod naplnený a nariadili navrátenie dieťaťa. Pani Maumousseau sa obrátila na ESĽP so
sťažnosťou na porušenie čl. 3, 6 a 8 EDĽP. Budeme sa venovať len posudzovaniu čl. 8. ESĽP skonštatoval, že bez
akýchkoľvek pochybností spadá predmetná sťažnosť pod rozsah čl. 8, a rozhodnutie o navrátení dieťaťa je zásahom štátu
do práva na súkromný a rodinný život. Tento zásah však spĺňal podľa názoru súdu podmienku zákonnosti stanovenú v čl.
8 ods. 2, pretože ako Súd zdôraznil, čl. 8 nemožno vykladať v právnom vákuu, ale je potrebné vykladať ho v súlade
s ustanoveniami Haagskeho dohovoru. Pri skúmaní naplnenia druhej podmienky, nevyhnutnosti rozhodnutia o navrátení
dieťaťa v demokratickej spoločnosti, ESĽP prihliadal aj na tvrdenia sťažovateľky, že vnútroštátne súdy aplikovali výnimku
stanovenú v čl. 13 (b) Haagskeho dohovoru príliš reštriktívne a nedostatočne zohľadnili najlepší záujem dieťaťa. Podľa
názoru ESĽP je najlepší záujem dieťaťa sledovaný aj mechanizmom vytvoreným Haagskym dohovorom. ESĽP nesúhlasil
s názorom sťažovateľky, že rozhodnutie vnútroštátnych súdov nedostatočne zohľadnilo najlepší záujem dieťaťa. ESĽP sa
vlastne stotožnil s prevládajúcim názorom, že navrátenie neoprávnene premiestneného alebo zadržaného dieťaťa do
štátu jeho obvyklého pobytu je v najlepšom záujme dieťaťa.
Súd neprihliadol ani na argumenty sťažovateľky, že pravdepodobne v dôsledku rozhodnutí amerického súdu
nebude mať efektívny prístup k súdu, pretože ten jej bude umožnený len po splnení určitých podmienok a aj jej styk
s dieťaťom bude možný len po splnení drakonických podmienok, ktoré sú pre ňu ako cudziu štátnu príslušníčku navyše
diskriminačné.
Podľa názoru ESĽP však výkonom rozhodnutia o navrátení dieťaťa nedošlo k porušeniu čl. 8 EDĽP.
O čo paradoxnejšie vyznieva odklon od tohto názoru v prípade Neulinger a Shuruk v. Švajčiarsku. V tomto
prípade bol matkou z Izraela do Švajčiarska neoprávnene premiestnený dvojročný chlapec. Rodičia dieťaťa sa rozviedli
v dôsledku toho, že otec dieťaťa vstúpil do ultra- ortodoxnej židovskej sekty a matka dieťaťa sa v dôsledku toho obávala
o budúcnosť svojho syna vzhľadom na zaužívané praktiky tejto spoločnosti posielať deti do zahraničia za účelom ich
náboženskej výchovy. Preto požiadala izraelské orgány o opatrenie brániace dieťaťu opustiť krajinu až kým nebude
plnoleté. V dôsledku nezhôd medzi manželmi, ktoré eskalovali, prijali izraelské orgány viacero rozhodnutí. Matke bolo
dieťa zverené do dočasnej starostlivosti a otec mal právo styku. Keďže si otec dieťaťa neplnil vyživovaciu povinnosť, bolo
voči nemu začaté trestné stíhanie. Voči svojej bývalej manželke sa správal agresívne, preto izraelské orgány rozhodli, že
nesmie vstupovať do bytu sťažovateľky a ani nosiť zbraň. Sťažovateľka po čase požiadala o zrušenie opatrenia
brániaceho dieťaťu opustiť krajinu. Súd žiadosti nevyhovel a sťažovateľka tajne opustila Izrael aj s dieťaťom a vrátila sa do
Švajčiarska, krajiny svojho pôvodu. Otec inicioval konanie o navrátení dieťaťa. Švajčiarske súdy odmietli navrátiť dieťa,
federálny súd však napokon rozhodol o jeho navrátení. Matka sa obrátila na ESĽP s podobným dôvodením ako pani
Maumousseau. Taktiež spochybňovala otcove schopnosti postarať sa o dieťa, argumentovala jeho najlepším záujmom,
rizikom duševnej ujmy pokiaľ bude odlúčené od matky a vytrhnuté z prostredia na ktoré si už zvyklo. Komora, ktorá
rozhodovala v prvom stupni rozhodla pomerom hlasov 4:3, že Švajčiarsko neporušilo čl. 8 EDĽP. Dôvodila pritom práve
podobnosťou prípadu so skutkovým stavom vo veci Maumousseau a Washington v. Francúzsko.
Paradoxnosť neskoršieho rozhodnutia Veľkej komory ESĽP spočíva podľa môjho názoru práve v tom, že
izraelské orgány robili všetky opatrenia na ochranu matky i dieťaťa, nerozhodovali diskriminačne a jednostranne.
V prípade navrátenia dieťaťa do Izraela nehrozili sťažovateľke také reštrikcie a svojvôľa ako pani Maumousseau.
Veľká komora, ku ktorej sa sťažovateľka odvolala však mala iný názor a veľmi jednoznačným pomerom hlasov
16:1 rozhodla, že Švajčiarsko by výkonom rozhodnutia o navrátení dieťaťa porušilo čl. 8 EDĽP. Jediný hlas, ktorý
s verdiktom nesúhlasil vo svojom nesúhlasnom stanovisku vyjadril názor, že švajčiarske súdy už svojim rozhodnutím čl. 8
porušili a preto podmieňovací spôsob vo výroku rozsudku nie je na mieste.
Okrem iných Paradis v. Nemecku týkajúci sa sťažnosti č. 4783/03, A.B. v. Poľsko týkajúci sa sťažnosti č. 33878/96.
Maumousseau a Washington v. Francúzsko týkajúci sa sťažnosti 39388/05.
10 Neulinger a Shuruk v. Švajčiarsko týkajúci sa sťažnosti č. 41615/07.
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Odklon od ustálenej judikatúry Veľká komora založila práve na odlišnom prístupe k chápaniu najlepšieho záujmu
dieťaťa. Kým v prípade Maumousseau a Washington sa najlepší záujem dieťaťa interpretoval, tak že celý systém
vytvorený Haagskym dohovorom odráža najlepší záujem detí nebyť neoprávnene premiestňované a zadržiavané
a v tomto duchu treba vykladať aj čl. 8 EDĽP, Komora si osvojila individualizované chápanie najlepšieho záujmu dieťaťa,
ktorý vždy a za každých okolností treba posudzovať individuálne. Preto bolo podľa názoru Veľkej komory potrebné
prehodnotiť III. čast rozsudku Maumousseau a Washington.
Toto rozhodnutie Veľkej komory je opäť veľmi kritizované, predovšetkým zo strany amerických praktikujúcich
právnikov11. Podľa nich destabilizuje systém vytvorený Haagskym dohovorom, ktorý funguje a do ktorého by sa nemalo
týmto spôsobom zasahovať.
My si naopak myslíme, že rozhodnutie Veľkej komory bolo správne a nemožno ho chápať ako škodlivé pre
systém vytvorený Haagskym dohovorom. Vyjadrilo len názor veľkej časti odbornej verejnosti, že individuálny záujem
konkrétneho dieťaťa musí byť pri rozhodovaní o ňom prioritný, a to v ktoromkoľvek štádiu rozhodovania. Navyše Veľká
komora potvrdila a zdôraznila dôležitosť čo najreštriktívnejšieho výkladu výnimiek stanovených Haagskym dohovorom.
Preto by sa prípad Neulinger a Shuruk mal chápať skôr ako pripomienka toho, že rozhodovanie o deťoch nemôže byť
formalistické a automatické, pretože akokoľvek môže takýto spôsob rozhodovania byť v záujme detí vo všeobecnosti,
nemusí byť v záujme konkrétneho dieťaťa, o ktorom sa práve rozhoduje. Právo dieťaťa na to, aby bol v každom štádiu
rozhodovania o ňom zohľadňovaný jeho najlepší záujem je právom individuálnym, nie kolektívnym. Práve k tomuto
chápaniu nás rozhodnutie vo veci Neulinger a Shuruk posunulo.
5

ZÁVER
Medzinárodné únosy detí určite nie sú príjemnou agendou pre žiadneho právnika. Potrebnosť regulácie tejto
oblasti prostredníctvom čo najrýchlejšie a najefektívnejšie fungujúcich mechanizmov je nespochybniteľná. Ako sa však dá
vyvodiť z vyššie uvedených prípadov, tieto mechanizmy nie vždy fungujú ako by mali, resp. nie vždy ich štátne orgány
využívajú tak, ako by mali.
Haagsky dohovor obsahuje mimoriadne prísne kritériá, ktoré musia byť splnené, aby dieťa súd štátu, kam bolo
neoprávnene premiestnené alebo kde je neoprávnene zadržiavané mohol rozhodnúť o nenavrátení dieťaťa. Táto úprava
je nevyhnutná na to, aby celý mechanizmus riadne fungoval. Pokiaľ celý proces navrátenia dieťaťa prebehne rýchlo
a rodič – únosca dokonca v záujme dieťaťa spolupracuje, znižuje sa riziko vážnej psychickej ujmy dieťaťa. Niekedy tomu
však z rôznych dôvodov tak nie je.
Osobitne problematické sa javia prípady veľmi malých detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené alebo zadržané
svojou matkou, ktorá sa o nich od narodenia takmer výlučne sama stará a ktorá už v čase ich narodenia nežila s otcom
dieťaťa v spoločnej domácnosti, resp. otec o dieťa nikdy neprejavoval ani záujem. V týchto prípadoch, kedy dieťa viac ako
inokedy slúži osobe domáhajúcej sa jeho návratu ako zbraň proti partnerke, ktorá si dovolila opustiť ho, je striktná
aplikácia mechanizmov Haagskeho dohovoru neraz mimoriadne z rôznych dôvodov kritizovaná12. Práve v týchto
prípadoch sa dá pociťovať istá kontroverzia mechanizmu vytvoreného Haagskym dohovorom. Nie je samozrejme
namieste spochybňovať samotný systém, nepochybne veľmi potrebný. To však neznamená, že nie je priestor pre jeho
zlepšovanie.
.
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UPLATNENENIE PLAUMANNOVHO TESTU NA SLOVENSKU
Anna Stančáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok pojednáva o uplatnení Plaumannovho testu na Slovensku v dvoch rovinách, po úvode,
v ktorom pripomína právnu úpravu a okolnosti jeho formulácie. V prvej rovine poukazuje na náročnosť jeho splnenia,
ilustrovanú neúspešným konaním iniciovaným slovenským žalobcom. V druhej rovine analyzuje možnosť splnenia
podmienky Plaumannovho testu na podklade uzatvorenej zmluvy o združení podľa slovenskej právnej úpravy so
subjektom, ktorý je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o neplatnosť aktu podľa čl. 230 ZES ako neprivilegovaný
žalobca, s bližším zameraním na zásah do práva na používanie ochrannej známky registrovanej niektorým z účastníkov
združenia, na základe jej poskytnutia na účely zmluvy o združení.
Kľúčové slová: Plaumannov test, osobný záujem, združenie bez právnej subjektivity.
Abstract: This paper deals with the application of Plaumann test in Slovakia in two planes, after the introduction, which
recalls the legislation and the circumstances of its formulation. In the first plane shows the difficulty of its compliance,
illustrated on proceeding initiated by the Slovak applicants without success. The second plane analyzes the possibility of
the condition of Plaumann test on the basis of an association agreement concluded under the Slovak legislation with an
entity that is entitled to bring an action for annulment of the act under Art. 230 EC as unprivileged applicant, with a closer
focus on interference with the right to use the trade mark registered by a party to the association agreement, on the basis
of its granting for the purposes of an association agreement.
Key words: Plaumann test, individual concern, association without legal personality.
1

ÚVOD
Jednotlivé druhy súdnych konaní pred súdmi Európskej Únie sú vymedzené v Zmluve o založení ES (ďalej len
„ZES“) a podrobnejšie upravené v Štatúte a v Rokovacom poriadku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej len
„Súdny dvor“). Medzi sporové konania patrí konanie o porušení Zmluvy podľa článkov 226 až 228 ZES, konanie
o neplatnosť podľa článku 230 ZES, bankové spory v Európskych spoločenstvách podľa článku 237 ZES a konanie medzi
členskými štátmi na základe osobitnej dohody strán podľa článku 239 ZES.
Účelom konania o neplatnosť aktu je kontrola zákonnosti aktov inštitúcií Únie. Na takéto konanie je príslušný
Súdny dvor a Súd prvého stupňa, pričom základným kritériom na rozlíšenie tejto príslušnosti sú účastníci konania. Štatút
Súdneho dvora určuje, o ktorých konkrétnych žalobách, ktorých konkrétnych subjektov rozhoduje Súdny dvor; v ostatných
prípadoch je vecne príslušný Súd prvého stupňa. Preskúmateľnými sú vo všeobecnosti iné právne záväzné akty než
odporúčania a stanoviská. Spravidla sa k nim zaraďujú smernice, nariadenia a rozhodnutia základných orgánov Únie.
Subjektmi oprávnenými na podanie žaloby sú členské štáty, Európsky parlament, Rada a Komisia (tzv. privilegovaní
žalobcovia), Dvor audítorov a Európska centrálna banka (tzv. čiastočne privilegovaní žalobcovia) a napokon fyzické a
právnické osoby (tzv. neprivilegovaní žalobcovia). Na rozhodovanie o žalobách fyzických a právnických osôb je príslušný
Súd prvého stupňa. Proti jeho rozhodnutiam možno podať odvolanie na Súdny dvor.
Podľa článku 230 ods. 4 ZES, „Každá fyzická alebo právnická osoba môže za rovnakých okolností podať žalobu
proti rozhodnutiu, ktoré jej je určené, a proti rozhodnutiu, ktoré sa jej priamo a osobne týka, hoci je vydané formou
nariadenia alebo rozhodnutia určeného inej osobe.“ Ide teda o dva prípady, kedy sa fyzická alebo právnická osoba môže
obrátiť na Súd prvého stupňa so žalobou o neplatnosť aktu, a to vtedy, ak: je napadnuté rozhodnutie priamo adresované
tejto fyzickej alebo právnickej osobe alebo vtedy, ak je fyzická alebo právnická osoba priamo a osobne dotknutá
napadnutým rozhodnutím, hoci toto je adresované inej osobe (subjektu).
Aplikačné problémy pri skúmaní aktívnej legitimácie na podanie žaloby o neplatnosť vznikajú najmä pri druhom
zo spomenutých prípadov. V takýchto sporoch sú z hľadiska skúmania oprávnenia žalovať podstatné dva momenty, a to,
(i) či existuje priamy (bezprostredný) vzťah medzi rozhodnutím adresovaným tretej osobe a postavením žalobcu a (ii) či sa
toto rozhodnutie adresované tretej osobe dotýka postavenia žalobcu osobne.
K otázke skúmania kauzálneho vzťahu rozhodnutia adresovaného tretej osobe k možnej ujme alebo inej strate
žalobcu sa Súdny dvor vyjadril v rozsudku zo dňa 29. júna 2004 C-486/01 P, bod 34, v ktorom uviedol: „V tomto smere
treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry podmienka uvedená v článku 230 ods. 4 ZES, podľa ktorej fyzická alebo
právnická osoba musí byť „bezprostredne“ dotknutá rozhodnutím, ktoré je predmetom žaloby, vyžaduje, aby opatrenie
Spoločenstva zakladalo priamo následky pre právne postavenie jednotlivca a jeho adresátom povereným jeho uplatnením
neponecháva žiadnu voľnosť uvažovania, ale naopak, aby toto opatrenie malo automatickú povahu a aby vyplývalo
výlučne z úpravy Spoločenstva bez toho, aby bolo treba použiť ďalšie sprostredkujúce predpisy.“
Základom na riešenie otázky, či je splnený znak osobného (individuálneho) záujmu, sa stal rozsudok Súdneho
dvora vo veci 25-26 Plaumann proti komisii Európskeho hospodárskeho spoločenstva z 15. júna 1963. V uvedenom
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prípade sa nemecký dovozca mandariniek Plaumann, domáhal v konaní o neplatnosť aktu zrušenia rozhodnutia Komisie,
ktorým zamietla návrh Spolkovej republiky Nemecko na zníženie cla pri dovoze mandariniek z krajín, ktoré nie sú členmi
EÚ z 13% na 10%. Adresátom rozhodnutia bola Spolková republika Nemecko. Plaumann odôvodňoval svoju aktívnu
legitimáciu pre podanie predmetnej žaloby argumentáciou, že ako profesionálny dovozca ovocia je týmto rozhodnutím
osobne dotknutý. Súdny dvor sa s uvedenou argumentáciou nestotožnil. Dôvodil, že nakoľko sa do postavenia dovozcu
mandariniek môže odstať akýkoľvek obchodník, nie je požiadavka dotknutia osobného (individuálneho) záujmu v zmysle
čl. 230 ZES splnená. Súdny dvor v tejto súvislosti konštatoval, že osoby, ktoré nie sú adresátmi rozhodnutia, môžu tvrdiť,
že sú takým rozhodnutím bezprostredne a osobne dotknuté vtedy, ak sa ich rozhodnutie týka z dôvodu ich nemeniteľných
vlastností či okolnosti, v ktorej by sa iné osoby neocitli; a teda sa jedná o osoby určené rovnako, ako keby im bolo
rozhodnutie priamo adresované1; resp. keď sa ich týka na základe ich určitých osobitných vlastností alebo na základe
okolnosti, ktorá ich charakterizuje vo vzťahu k akejkoľvek inej osobe, a tým ich individualizuje obdobným spôsobom ako
osobu, ktorej je rozhodnutie určené.2 Pre túto argumentáciu sa vžilo označenie „Plaumannov test“. Súdny dvor v tejto veci
ďalej uviedol, že najprv treba preskúmať, či je splnená táto druhá podmienka prípustnosti podania žaloby o neplatnosť,
pretože ak sa rozhodnutie osobne netýka žalobcu, je bezpredmetné skúmať, či sa ho týka priamo.3
Rovnako je dôležité poukázať na to, že v prípade Plaumann v. Komisia nepostačovala pre splnenie
Plaumannovho testu samotná skutočnosť, že išlo o veľmi intenzívnu ekonomickú, sociálnu či politickú väzbu žalobcu
na aktivitu upravenú právnou normou, voči ktorej bola žaloba o neplatnosť namierená. Kľúčovým bola uzavretosť
skupiny neprivilegovaných žalobcov - neadresátov napádaného aktu. Plaumann ako obchodník s ovocím však patril
podľa Súdneho dvora do tzv. otvorenej kategórie žalobcov (bol jedným z mnohých podobných prípadov), čo vylučovalo
splnenie podmienky individuálneho dotknutia. Test vyžaduje, aby sa ho napádaný akt dotýkal rovnako, ako keby šlo
o rozhodnutie ktoré mu je určené.
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UPLATNENIE PLAUMANNOVHO TESTU NA SLOVENSKU
Tzv. Plaumannov test sa opakuje aj v mnohých rozhodnutiach Súdu prvého stupňa pre posúdenie, či
neprivilegovaný žalobca spĺňa podmienky locus standi4. Jedným z takých rozhodnutí je aj rozhodnutie zo dňa 1.10.2007
vo veci T-489/04, iniciovanej Slovenským žalobcom, spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o. proti Komisii Európskych
spoločenstiev (ďalej len „Komisia“). V predmetnej veci sa žalobca domáhal neplatnosti rozhodnutia Komisie z 20. októbra
2004, týkajúceho sa národného alokačného plánu pre kvóty na emisie skleníkových plynov, oznámeného Slovenskou
republikou pre obdobie rokov 2005 až 2007, v súlade so Smernicou 2003/87/EC Európskeho parlamentu a Rady z 13.
Októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení
Smernica Rady 96/61/EC.
Podľa článku 11 (1) a (2) Smernice 2003/87, bol každý členský štát povinný vytvoriť tzv. národný alokačný plán
(ďalej len „NAP“), ktorý mal ustanoviť celkové množstvo kvót, ktoré plánoval prideliť pre uvedené obdobie, a tiež ako ich
plánoval prideliť. NAP mal byť uverejnený a oznámený Komisii a ostatným členským štátom najneskôr do 31. marca 2004.
Komisia mohla NAP alebo jeho časť zamietnuť, ak by bol nezlučiteľný s kritériami uvedenými v smernici alebo jej
prílohách. Členský štát mohol v takom prípade rozhodnúť o NAP iba vtedy, ak navrhované zmeny Komisia prijala.
Žalobca pôsobí v slovenskom oceľovom priemysle. Podľa svojich vyjadrení produkuje okolo jednej šestiny emisií
skleníkových plynov na Slovensku.5 Žalobca podal kompetentným slovenským orgánom prihlášku na emisie v celkovom
rozsahu 10 379.182 kiloton CO2 ročne, počas obdobia rokov 2005 až 2007. Táto požiadavka bola zohľadnená pri
vytvorení NAP, pričom celkové množstvo emisií za rok bolo stanovené na 35 459.4 kiloton. NAP bol predložený Komisii.6
Po preskúmaní NAP predloženého Slovenskou republikou Komisia dospela k záveru, že celkové množstvo
plánovaných emisií musí byť znížené. Po rokovaniach s Komisiou slovenská vláda listom súhlasila s redukciou emisií
o 4 959 kiloton ročne, teda celkové množstvo sa ustálilo na 30 500 kiloton ročne.7 Na základe týchto okolností prijala
Komisia rozhodnutie, vo výrokovej časti ktorého o.i. uviedla, že nemá výhrady voči NAP Slovenskej republiky. Adresátom
rozhodnutia bola Slovenská republika.
Hoci žalobca nebol adresátom predmetného rozhodnutia Komisie, podal žalobu o jeho neplatnosť
s odôvodnením, (o.i.) že sa ho dotýka osobne, nakoľko Komisia schválila NAP, ktorý určoval osobitne žalobcovi špecifické
emisné kvóty, pričom tieto boli výrazne nižšie po tom, ako na základe požiadavky Komisie Slovenská republika súhlasila
so znížením celkového množstva emisií; a tiež priamo, nakoľko na základe výhrad Komisie k pôvodnému NAP bola
Slovenská republika nútená plánované množstvo emisií znížiť a po prijatí napadnutého rozhodnutia Komisie
implementovať NAP v súlade s napadnutým rozhodnutím Komisie.

Prípad C 25/1962 Plaumann & Co. v Komisia.
MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ M.: Základy práva Európskej únie, Ústavný systém a súdna ochrana, s. 396.
3 Tamtiež.
4 Oprávnenie na podanie žaloby, aktívna legitimácia.
5 Prípad T-489/04 U.S. Steel Košice v Komisia, bod 8.
6 Prípad T-489/04 U.S. Steel Košice v Komisia, bod 10.
7 Prípad T-489/04 U.S. Steel Košice v Komisia, bod 11.
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Súd prvého stupňa (o.i.) zisťoval, či napadnuté rozhodnutie malo záväzné účinky pre žalobcu, t.j. či ovplyvnilo
záujmy žalobcu tým, že prinieslo výraznú zmenu v jeho postavení. Dospel k záveru, že znenie výroku napadnutého
rozhodnutia „Komisia nemá voči NAP Slovenskej republiky výhrady“ nevyvoláva také účinky, ktorými by bolo právne
postavenie žalobcu zásadne zmenené.
Pri riešení otázky, či sa napadnuté rozhodnutie Komisie osobne dotýka žalobcu sa Súd prvého stupňa priklonil
k názoru, že z povahy NAP, ktorý stanovuje celkové množstvo emisných kvót pre emisie všetkých slovenských zariadení
vyplýva, že sa nemôže dotýkať osobne žalobcu.8
Pri skúmaní, či má napadnuté rozhodnutie Komisie priame účinky na žalobcu Súd prvého stupňa konštatoval, že
napriek výhradám Komisie a následnej zmene NAP, ktorá spočívala v znížení celkového množstva emisných kvót,
Slovenskej vláde nič nebránilo v tom, aby zo závažných ekonomických dôvodov žalobcovi priznala rovnaký počet kvót ako
v pôvodnom NAP.9 Uviedol, že skutočnosť, že slovenská vláda udelila žalobcovi menší počet kvót ako sa uvažovalo
v pôvodnom NAP, nevyplýva priamo z napadnutého rozhodnutia ale z uplatnenia voľnej úvahy slovenskej vlády v tejto
otázke, od ktorej sa však toto konkrétne zníženie nepožadovalo.10
Na základe uvedených úvah Súd prvého stupňa rozhodol, že napadnuté rozhodnutie, okrem skutočnosti, že
nestanovuje žiadne zníženie celkového množstva kvót alebo zníženie množstva jednotlivých príspevkov (ale Komisia
v ňom iba neuviedla žiadne výhrady voči slovenskému NAP), sa ani v žiadnom prípade nedotýka žalobcu individuálne
a priamo, nakoľko rozdelenie jednotlivých kvót v medziach celkového množstva kvót, je výlučnou zodpovednosťou
slovenskej vlády.
Súd prvého stupňa žalobu o neplatnosť aktu žalobcu U.S. Steel Košice, s.r.o. ako neprípustnú zamietol.
Neprivilegovanému žalobcovi sa totiž nepodarilo preukázať skutočnosti nevyhnutné na osvedčenie aktívnej legitimácie, t.j.
že sa ho napadnuté rozhodnutie dotýkalo priamo a osobne (Plaumannov test), hoci bolo adresované inému subjektu,
Slovenskej republike.
3

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ AKO NÁSTROJ PRE SPLNENIE PLAUMANNOVHO TESTU
Táto časť príspevku pojednáva o tom, či v prípade, ak sa akt Únie vzťahuje bezprostredne (priamo) a osobne na
jeden zo subjektov združenia bez právnej subjektivity v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, sú ostatné subjekty
združenia automaticky osobne (individuálne) dotknuté takýmto rozhodnutím, t.j. analyzuje možnosť splnenia podmienky
Plaumannovho testu prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o združení s aktívne legitimovaným, neprivilegovaným
žalobcom.
Podľa § 828 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, sa môže niekoľko osôb združiť, aby sa spoločne pričinili
o dosiahnutie dojednaného účelu. Takéto združenie nemá spôsobilosť na práva a povinnosti. Účastníkmi združenia môžu
byť fyzické aj právnické osoby. Z hľadiska určenia maximálneho počtu zúčastnených osôb nie sú určené žiadne hranice,
t.j. počet nie je zákonom obmedzený, môže ho však obmedziť zmluva účastníkov združenia. Zmluva o združení môže
pripúšťať aj dodatočné pristúpenie ďalších osôb k zmluve. Podstatnou náležitosťou zmluvy je dohoda o účele,
o dosiahnutie ktorého sa účastníci združenia majú spoločne pričiniť. Inštitút zmluvy o združení môžu využiť tak
nepodnikateľské ako aj podnikateľské subjekty, obce či vyššie územné celky.11
Cieľ, o dosiahnutie ktorého sa účastníci združenia snažia, býva rozmanitý. Môže byť podnikateľského alebo
nepodnikateľského charakteru. V praxi sa vytvárajú združenia pre zariadenie určitého obchodného prípadu resp.
obchodných prípadov. Napríklad, podnikateľ získa veľkú zákazku (napr. výstavbu), na realizáciu ktorej nestačí sám, preto
uzatvorí zmluvu o združení s ďalšími účastníkmi, ktorí sa zaviažu prispieť k realizácii zákazky napríklad konkrétnou
prácou, poskytnutím strojov, peňazí a pod.
Združenie možno vytvoriť tiež za účelom spoločného výkonu určitej podnikateľskej činnosti na spoločný účet, bez
časového obmedzenia. Napríklad, podnikatelia sa dohodnú, že budú spoločne dovážať suroviny, vyrábať z nich výrobky
a tie predávať. Jeden z podnikateľov bude kompletne zabezpečovať dovoz surovín, ďalší bude zo surovín vyrábať výrobky
a tretí bude zabezpečovať ich predaj, koordinovať všetky činnosti, viesť účtovníctvo za združenie a pod.
Združenie možno vytvoriť tiež pre spoločné užívanie majetku, odbornosti a spoločné poskytovanie služieb. Môže
byť zaujímavé tiež v prípadoch privatizácie zdravotníctva. Napríklad, keď špecializovaní lekári získali v privatizácii
majetok, ale nemajú záujem podnikať každý samostatne. Môžu združiť majetok, poskytnúť k dispozícii odborné znalosti,
podieľať sa na výkonoch a spoločných investíciách a pod.12
Ďalšou z foriem uplatnenia zmluvy o združení môže byť spoločné využívanie špeciálneho majetku vrátane jeho
ďalšieho rozvoja, či spolupráca pri podnikaní manželov alebo blízkych osôb.
Z demonštratívne uvedených príkladov využitia zmluvy o združení a najmä zo samotnej povahy tohto inštitútu je
zrejmé, že na základe zmluvy o združení môže vzniknúť také špecifické prepojenie jednotlivých účastníkov zmluvy, ktoré
môže mať intenzívny dopad na ich hospodársko-ekonomické postavenie.
Prípad T-489/04 U.S. Steel Košice v Komisia, bod 58.
Prípad T-489/04 U.S. Steel Košice v Komisia, bod 63.
10 Prípad T-489/04 U.S. Steel Košice v Komisia, bod 64.
11 VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Tretie, doplnené a prepracované vydanie, s. 1282.
12 JASANSKÝ, J. a kol.: Sdružení bez právní subjektivity a tiché společenství. Nástin organizačně-ekonomických a právních otázek, s. 18.
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Na základe zmluvy o združení môže mať správanie sa účastníka združenia zásadný vplyv na majetkové pomery
ostatných účastníkov. Vyplýva to jednak z úpravy právnych vzťahov voči majetku, ktorý účastník vnesie do združenia,
a najmä z úpravy právnych vzťahov k majetku, ktorý je účastníkom (resp. účastníkmi) získaný počas trvania združenia, pri
výkone spoločnej činnosti. Pokiaľ ide o majetkové hodnoty vnesené do združenia, v zmysle ust. § 833 OZ sa poskytnuté
peniaze alebo iné veci určené podľa druhu, stanú spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia v pomere k ich výške,
a to momentom oznámenia o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo momentom ich odovzdania poverenému
účastníkovi. Veci jednotlivo určené ostávajú naďalej vo vlastníctve toho účastníka, ktorý ich do združenia vniesol,
ostatným účastníkom však vzniká právo bezplatne ich užívať. Pokiaľ ide o majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti,
nakoľko združenie nemá právnu subjektivitu, nemôže ani nadobúdať žiaden majetok. Preto sa taký majetok stáva
spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia (§ 834 OZ).
Ono špecifické prepojenie môže vzniknúť tiež používaním spoločného názvu, prípadne obchodného mena
niektorého z účastníkov, pri výkone spoločnej činnosti. Združenie síce nie je samostatným subjektom práva, napriek tomu
však právna úprava pripúšťa, aby sa účastníci v zmluve dohodli o názve združenia.13
Ďalším dôvodom vzájomného ovplyvňovania postavenia účastníkov združenia môže byť označovanie tovarov a
služieb v rámci výkonu spoločnej činnosti združenia ochrannou známkou registrovanou niektorým z účastníkov
združenia, v dôsledku jej poskytnutia na účely zmluvy o združení ako inej majetkovej hodnoty.14,15
V tejto súvislosti možno ilustračne poukázať na prípad C 309/89 Codorníu SA v Rada, v ktorom Súdny dvor
rozhodol o žalobe o neplatnosť aktu žalobcu, ktorým bol španielsky výrobca šumivého vína (Codorníu) označovaného
názvom „crémant“. Žaloba smerovala proti nariadeniu Rady, ktoré vyhradzovalo používanie tohto označenia iba pre vína
z Francúzska a Luxemburska. Codorníu mal však označenie zaregistrované ako ochrannú známku od roku 1924 a preto
sa predmetným nariadením cítil osobne a priamo dotknutý, hoci sa na neho priamo nevzťahovalo. Súdny dvor sa stotožnil
s argumentáciou žalobcu a prijal, že majiteľ zapísanej ochrannej známky, ktorému bolo zabránené pokračovať v používaní
tejto ochrannej známky, bol osobne (individuálne) dotknutý podľa Plaumannovho testu.16
V prípade ak by bol subjekt ako Codorníu účastníkom zmluvy o združení a toto označenie by poskytol na účely
zmluvy ako inú majetkovú hodnotu, vzniklo by ostatným účastníkom združenia právo bezplatného užívania tejto ochrannej
známky pre označenie tovarov a služieb, pre ktoré je registrovaná.17 V zmysle zákona o ochranných známkach sa
používaním ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom18. Majiteľ ochrannej známky môže
udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je
ochranná známka zapísaná licenčnou zmluvou.19 Licenčná zmluva však nie je jediným titulom, na základe ktorého môže
tretia osoba užívať ochrannú známku, resp. jediným zmluvným typom, ktorým možno tretej osobe udeliť súhlas na jej
užívanie20. Možno preto pripustiť, že takéto oprávnenie môže byť obsiahnuté práve v zmieňovanej zmluve o združení,
resp. zmiešanej zmluve (zmluve o združení a licenčnej zmluve obsiahnutej v jednom dokumente). Pri neoprávnenom
zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako
majiteľovi ochrannej známky.21 Z uvedenej vnútroštátnej úpravy vyplýva, že subjekt, ktorý používa ochrannú známku so
súhlasom jej majiteľa, ju používa „ako majiteľ“ a pri neoprávnenom zásahu má k dispozícii rovnaké prostriedky ochrany
ako majiteľ.
Na základe rozhodnutia Súdneho dvora vo veci Codorníu SA v Rada a citovanej slovenskej právnej úpravy
inštitútu združenia bez právnej subjektivity a používania ochrannej známky, t.j. na základe skutočností, že (i) majiteľ
ochrannej známky je oprávnený na podanie žaloby o neplatnosť aktu ak mu bolo týmto aktom zabránené v jej riadnom
používaní, (ii) ak majiteľ ochrannej známky poskytne ochrannú známku pre účely zmluvy o združení, vzniká ostatným
účastníkom právo bezplatného užívania (presnejšie používania), a (iii) používanie ochrannej známky so súhlasom
majiteľa sa považuje za používanie majiteľom, možno logickým výkladom dospieť k záveru, že v posudzovanom
ilustrovanom prípade by bol na podanie žaloby o neplatnosť aktu oprávnený aj iný účastník združenia ako účastník
združenia, ktorý je majiteľom ochrannej známky. Zároveň by bola splnená aj požiadavka uzavretého okruhu potenciálnych
neprivilegovaných žalobcov, nakoľko tými by boli len účastníci zmluvy o združení.
Ako vyplýva z ilustrovaného prípadu, v praxi môže nastať situácia, kedy by mohol neprivilegovaný žalobca
preukazovať splnenie podmienok Plaumannovho testu prostredníctvom uzatvorenej zmluvy o združení, t.j.
Porovnaj JASANSKÝ, J. a kol.: Sdružení bez právní subjektivity a tiché společenství. Nástin organizačně-ekonomických a právních
otázek. Ostrava: MONTANEX, a.s., 1996. 143 s. ISBN 80-85780-50-X. S. 22.
14 Porovnaj VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Tretie, doplnené a prepracované vydanie, s. 1189.
15 Porovnaj VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Tretie, doplnené a prepracované vydanie, s. 1190.
16 GORMLEY, L.W.: Judicial Review in EC and EU Law – Some Architectural Malfunctions and Design Improvements, s. 173.
17 Občiansky zákonník túto otázku explicitne nerieši; prikláňam sa však k názoru profesora Vojčíka, podľa ktorého je potrebné analogicky
použiť úpravu o veciach. VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Tretie, doplnené a prepracované vydanie, s. 1190.
18 § 9 ods. 4 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.
19 § 20 ods. 1 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.
20 Uvedené potvrdil aj Najvyšší súd Českej republiky v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 zo dňa 07.07.2009, právna veta ktorého znie:
„Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel
poskytnout i jinak než licenční smlouvou.“
21 § 20 ods. 4 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.
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prostredníctvom svojho statusu ako účastníka združenia bez právnej subjektivity. Posúdenie aktívnej legitimácie a
splnenie podmienky individuálneho (osobného) dotknutia, teda Plaumannovho testu, by však s konečnou platnosťou
mohol posúdiť až Súd prvého stupňa (resp. Súdny dvor).
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VYBRANÉ PROBLÉMY APLIKÁCIE HAAGSKEHO DOHOVORU
O OBČIANSKOPRÁVNYCH ASPEKTOCH MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOV DETÍ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Katarína Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Prekladaný článok analyzuje vybrané problémy aplikácie haagskeho dohovoru o únosoch detí a Nariadenia
Brusel IIa v prípadoch medzinárodných rodičovských únosov detí v podmienkach Slovenskej republiky, predovšetkým
nedostatočne vymedzené kompetencie ústredného orgánu Slovenskej republiky, ktorým je Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, aplikačné problémy súvisiace so zaradením konania o návrat medzi
konania starostlivosti súdu o maloletých v zmysle Občianskeho súdneho poriadku ako aj vybrané problémy súvisiace
s výkonom rozhodnutia o vrátení dieťaťa. Autor sa v úvahách de lege ferenda zamýšľa nad možnosťami optimalizácie
daného stavu.
Kľučové slová: Nariadenie Brusel IIa, Haagsky dohovor o únosoch detí, medzinárodný rodičovský únos dieťaťa
Abstract: The article deals with chosen problems of application of Hague convention of international child abduction and
Brussels IIbis Regulation in child abduction cases in the Slovak republic. Author concentrates especially on problems of
Slovak central authority competences, question of involvement of return proceeding in proceeding according to the § 176
of Slovak civil procedural code as well as enforcement of return order in the Slovak republic. Author offers de lege ferenda
though on proper solution of existing situation
Key words: Regulation Brussels IIa, Hague convention on international child abduction, international parental child
abduction
1

ÚVOD
Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí1 (ďalej len „dohovor o únosoch
detí“), ktorý má v súčasnosti 85 zmluvných strán je možné považovať za najúspešnejší medzinárodný nástroj riešenia
a prevencie prípadov medzinárodných únosov detí2, čo dokazuje aj skutočnosť, že jeho zmluvnými stranami sú všetky
členské štáty Európskej únie, ktoré pri úprave občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí vo vzájomných
vzťahoch, vychádzajú z právnej úpravy haagskeho dohovoru a ďalej ju precizujú.
Haagsky dohovor o únosoch detí ukladá zmluvným štátom povinnosť okamžite navrátiť dieťa, ktoré bolo na ich
územie neoprávnene premiestnené alebo je na ich území neoprávnene zadržiavané3 a to na základe žiadosti oprávnenej
osoby. Výnimky z povinnosti nariadiť okamžitý návrat dieťaťa sú v dohovore taxatívne vymedzené4 a majú byť vykladané
reštriktívne. Dohovor zároveň zavádza administratívnu spoluprácu medzi ústrednými orgánmi jednotlivých zmluvných
štátov, ktorá má uľahčiť vykonávanie dohovoru v praxi.
Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného, na pôde ktorej bol predmetný dohovor prijatý,
uskutočňuje aj ďalšie aktivity smerujúce k napomáhaniu jednotnej aplikácie dohovoru v zmluvných štátoch. Medzi
najvýznamnejšie patrí vypracovanie dôvodovej správy k predmetnému dohovoru,5 pravidelné zvolávanie tzv. špeciálnych
komisií, na ktorých zástupcovia jednotlivých zmluvných štátov diskutujú aktuálne aplikačné problémy, zriadenie verejne
dostupnej on-line databázy rozsudkov zmluvných štátov (INCADAT) týkajúcich sa haagskeho dohovoru o únosoch detí6
a v neposlednom rade aj vytvorenie praktických príručiek týkajúcich činností ústredných orgánov, implementácie
dohovoru, preventívnych opatrení a výkonu rozhodnutí o návrate dieťaťa.

1 Dohovor

o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí č. 119/2001 Z. z.
Pojmom medzinárodný rodičovský únos dieťaťa budem používať ako synonymum pojmu „neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie
dieťaťa, ktorého legálna definícia je obsiahnutá v
3 V zmysle článku 3 dohovoru o únosoch detí sa „premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa považuje za neoprávnené, ak je porušením
opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba buď spoločne, alebo samostatne podľa právneho
poriadku štátu na ktorého území malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním, a v čase jeho
premiestnenia alebo zadržania sa toto právo aj skutočne vykonávalo buď spoločne, alebo samostatne, alebo by sa takto vykonávalo, ak
by nedošlo k premiestneniu či zadržaniu. Opatrovnícke právo možno nadobudnúť najmä priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia
súdu alebo správneho orgánu, alebo na základe dohody platnej podľa právneho poriadku tohto štátu.“
4 V článku 12, 13 a 20 haagskeho dohovoru o únosoch detí.
5 PERÉZ – VERA, E. Explanatory report on the 1980 Hague child abduction convention.
6 Dostupné z: http://www.incadat.com/
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Členské štáty Európskej únie vo vzájomných vzťahoch uplatňujú haagsky dohovor o únosoch detí v podobe
modifikovanej ustanoveniami Nariadenia Brusel IIa7. Ustanovenia nariadenia Brusel IIa sprísňujú podmienky na uplatnenie
článku 13 haagskeho dohovoru o únosoch detí, na základe ktorých je možné nenariadiť návrat dieťaťa; kladú zvýšený
dôraz na právo dieťaťa vyjadriť sa v konaní o návrat a zavádzajú osobitný spôsob preskúmania rozhodnutia o nenariadení
návratu dieťaťa vydanom v členskom štáte EÚ, kam bolo dieťa unesené členským štátom EÚ, v ktorom malo unesené
dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred neoprávneným premiestnením alebo zadržaním.
Osobitný mechanizmus preskúmania rozhodnutia o nevrátení dieťaťa spočíva v tom, že v prípadoch
neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa si súd členského štátu predchádzajúceho obvyklého pobytu
dieťaťa za podmienok stanovených v článku 9 nariadenia Brusel IIa ponecháva právomoc na konanie o rodičovských
právach a povinnostiach k tomuto dieťaťu. Ak súd členského štátu EÚ, na územie ktorého bolo dieťa neoprávnene
premiestnené, odmietne dieťa navrátiť na základe článku 13 haagskeho dohovoru o únosoch detí, je povinný bezodkladne
zaslať súdu s právomocou podľa článku 9 nariadenia Brusel IIa kópiu takéhoto rozhodnutia o nevrátení spolu s príslušnou
dokumentáciou. Súd s právomocou podľa článku 9 nariadenia Brusel IIa následne na základe návrhov nositeľov
rodičovských práv začne konanie o preskúma a ak v takomto konaní vydá následné rozhodnutie,8 ktoré vyžaduje návrat
dieťaťa, uzná sa toto následné rozhodnutie v ostatných členských štátoch, vrátane štátu, kam bolo dieťa neoprávnene
premiestnene, bez potreby osobitného konania a bez možnosti namietať jeho neuznanie bez ohľadu na skoršie
rozhodnutie o nevrátení.
2
APLIKÁCIA DOHOVORU O ÚNOSOCH DETÍ A NARIADENIA BRUSEL IIA V PRÍPADOCH
MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOV DETÍ PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Haagsky dohovor o únosoch detí bol podpísaný v mene Českej a Slovenskej federatívnej republiky dňa 28.
decembra 1992. Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola potvrdená záväznosť podpisu dohovoru pre
Slovenskú republiku (oznámenie č. 49/1999 Z.z.), pričom dohovor na našom území nadobudol platnosť dňa 1. februára
2001. Slovenská republika ratifikovala tento dohovor s výhradou k článku 26 ods. 3 v zmysle ktorej nebude znášať
náklady spojené s účasťou právneho zástupcu alebo poradcov alebo súdnym konaním okrem tých, ktoré je možné uhradiť
zo systému právnej pomoci. V zmysle článku 6 haagskeho dohovoru o únosoch detí Slovenská republika určila za
ústredný orgán Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže so sídlom v Bratislave, pôsobnosť tohto orgánu
je celoštátna.
Haagsky dohovor o únosoch detí je samovykonateľnou zmluvou v zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy SR a má
prednosť pred zákonmi.
Nariadenie Brusel IIa je pre Slovenskú republiku platné od 1. marca 2005 a v zásade sa uplatní na súdne konania
začaté, na verejné listiny prijaté alebo na dohody uzavreté medzi stranami po 1. marci 2005. Článok 64 nariadenia Brusel
IIa stanovuje podmienky, za ktorých je možné aplikovať nariadenia Brusel IIa aj na konania začaté pred 01. 03. 2005.
Nariadenie ako právny akt Európskej únie je všeobecne záväzné v plnom rozsahu, priamo účinné a priamo aplikovateľné
a má prednosť pred zákonom.
Prednosť uvedených nástrojov pred zákonmi Slovenskej republiky však neznamená, že nie je možné
v zákonných resp. podzákonných predpisoch precizovať právnu úpravu, ktorá je v nich obsiahnutá, najmä s ohľadom na
skutočnosť, že oba nástroje napr. len rámcovo vymedzujú konanie o návrat a kompetencie ústredných orgánov.
V národnej legislatíve Slovenskej republiky je úprava medzinárodných rodičovských únosov detí roztratená
v malom počte zákonných noriem, akými sú zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje pôsobnosť Centra pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a
o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje funkčnú
príslušnosť na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané.
Najdôležitejší procesnoprávny predpis, Občiansky súdny poriadok, obsahuje zmienku o medzinárodných rodičovských
únosoch detí len na dvoch miestach, konkrétne v § 176 ods. 2 O.s.p., ktorý stanovuje, že v konaní o vrátení dieťaťa, ktoré
bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, sa rozhoduje uznesením a § 273a O.s.p., v zmysle ktorého sa
ustanovenia § 272 a § 273 ods. 2 a 3 O.s.p. primerane použijú aj na výkon rozhodnutia vo veciach neoprávneného
premiestnenia alebo zadržania dieťaťa a ak v týchto prípadoch výzva podľa § 272 ods. 2 zostane bezvýsledná, súd
vykoná v súčinnosti so štátnymi orgánmi odňatie dieťaťa tomu, u koho nemá byť, a zabezpečí jeho odovzdanie tomu,
komu má byť podľa rozhodnutia vrátené alebo komu bolo podľa rozhodnutia zverené. Pre komplexnosť je potrebné uviesť,
že trestnoprávne aspekty medzinárodných rodičovských únosov detí sú vymedzené v § 210 trestného zákona (únos) a do
úvahy prichádza aj aplikácia § 349 trestného zákona (marenie výkonu úradného rozhodnutia).

K pôsobnosti nariadenia Brusel IIa pozri bližšie POREDOŠ, F., ĎURIŚ, M., LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, s.
188 a nasl.
8 V zmysle rozhodnutia ESD sa nevyžaduje, aby išlo o konečné rozhodnutie, ale stačí ak ide o rozhodnutie predbežné.
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Z uvedeného prehľadu vyplýva, že rozpracovanie tejto problematiky na národnej úrovni je nedostatočné a
nesystematické, čo sa v nadväznosti na neustále narastúci počet maloletých detí neoprávnene premiestnených alebo
neoprávnene zadržaných na území Slovenskej republiky9 negatívne prejavuje vo viacerých smeroch.
V prvom rade sú to nejasne formulované kompetencie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
ako ústredného orgánu Slovenskej republiky. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je orgánom
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadené rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.
1030/1993 KM, ako jeho priamo riadená rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1.2.1993.
Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v zmysle § 74 zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je vymedzená nasledovne.
„Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie
medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, a to
1. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných
dohovorov,
2. plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,
3. vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,
4. plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,
5. spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi
zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami
zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.“
Vymedzenie pôsobnosti Centra odkazom na medzinárodné dohovory a právne akty EÚ, považujem za nedostatočné,
pretože samotné medzinárodné nástroje vymedzujú úlohy ústredných orgánov len rámcovo a predpokladajú ich
konkretizáciu v národných predpisoch. Príkladom je článok 7 ods. 2 písm. c) dohovoru o únosoch detí v zmysle ktorého
ústredné orgány prijímajú samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb vhodné opatrenia, aby zabezpečili
dobrovoľné vrátenie dieťaťa alebo prispeli k zmierneniu situácie.
Podľa môjho názoru nie je ani z ustanovenia článku 7 ods. 2 písm. c) dohovoru o únosoch detí a ani z § 74 zákona č. .
305/2005 Z. z. zrejmé, či opatrenia na zabezpečenie dobrovoľného návratu má prijať Centrum alebo iný orgán Slovenskej
republiky, aké opatrenia je potrebné prijať a pod. Konkretizáciou kompetencií Centra v zákonnej resp. podzákonnej norme
by sa podľa môjho názoru nielen odstránila takáto nejednoznačnosť, ale zefektívnila by sa aj činnosť Centra a bolo by ju
možné aj reálne monitorovať
Ďalší nedostatok slovenskej úpravy vidím v systematickom zaradení konania o vrátení dieťaťa medzi konania
starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 O. s. p., čo zákonodarca urobil tým, že v § 176 ods. 2 O. s. p. stanovil, že
v týchto prípadoch súd rozhoduje uznesením.
Porovnaním konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých a konania o vrátení dieťaťa zistíme, že obe
konania sa značne odlišujú. V prvom rade je konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých „premietnutím
procesného postupu úpravy práv a povinností voči maloletému dieťaťu vyplývajúcej zo zákona o rodine (zákon č. 35/2006
Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov).“10 Konanie o návrat však v zmysle článku 19 haagskeho dohovoru o únosoch
detí nie je možné považovať za konanie, ktorého predmetom je rozhodovanie o právach a povinnostiach voči maloletému.
Okrem toho je konanie o návrat, na rozdiel od ostatných konaní podľa § 176 O. s. p. osobitným konaním, ktoré obligatórne
vykazuje medzinárodnoprávny charakter.11 Ďalej sa konanie o návrat odlišuje tým, že je možné ho začať výlučne na návrh
oprávnenej osoby, kým ostatné konania podľa § 176 O. s. p. sa začínajú na návrh aj bez návrhu.
Tento odlišný charakter konania o návrat by sa podľa môjho názoru mal prejaviť aj v odlišnom prístupe sudcu, pretože
kým v konaniach podľa § 176 O.s.p. by mal mať sudca v prvom rade na mysli komplexnú úpravu pomerov dieťaťa do
budúcna, v konaní o návrat nesmie prekročiť rámec stanovených príslušnými medzinárodnými nástrojmi. Je teda zjavné,
že z hľadiska systematiky by malo byť konanie o návrat jasne odlíšené v samostatnom ustanovení Občianskeho súdneho
poriadku, príp. v zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, čím by sa ešte zdôraznil jeho medzinárodný
charakter.
Ďalší problém, ktorý vnímam v súvislosti s konaním o návrat je spôsob formulovania výroku rozhodnutia o vrátení
dieťaťa. Výrok rozhodnutia slovenského súdu v konaní o vrátení dieťaťa nezriedka ukladá povinnosť „vrátiť maloletého do
štátu jeho obvyklého pobytu do X dní od právoplatnosti rozhodnutia.“ V zmysle § 176 ods. 2 O.s.p. sa v konaní o návrat
rozhoduje uznesením, ktoré je v zmysle § 171 O. s. p. vykonateľné bez ohľadu na jeho právoplatnosť uplynutím lehoty na
plnenie. Skutočnosť, že slovenský justičný orgán vo svojom rozhodnutí viaže povinnosť plniť na právoplatnosť uznesenia
je nielen v rozpore s účelom § 176 ods. 2 O.s.p., ale odporuje aj cieľu konania o návrat, ktorým je urýchlené vrátenie
dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo je neoprávnene zadržané na územie Slovenskej republiky, pretože
priam nabáda únoscu využiť riadne opravné prostriedky, ktoré celé konanie môžu predĺžiť, čo v prípade, ak má dieťa
9K

tomu pozri bližšie výročné správy Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže dostupné z www.cipc.sk.
M., FICOVÁ, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok- komentár, s. 524.
11 Za neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa v zmysle dohovoru o únosoch detí a nariadenia Brusel IIa nie je možné
považovať premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa v rámci jedného štátu.
10 ŠTEVČEK,
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obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ môže viesť k obchádzaniu ustanovení Nariadenia Brusel IIa. Platí totiž, že
v prípade, ak slovenský súd vydá rozhodnutie o nevrátení dieťaťa podľa článku 13 haagskeho dohovoru o únosoch je
povinný do jedného mesiaca zaslať toto rozhodnutie spolu s podkladmi pre jeho vydanie súdu s právomocou podľa
Nariadenia Brusel IIa, ktorý následne vyzve účastníkov, aby naň urobili svoje podanie, aby mohol rozhodnúť
o opatrovníckych právach k dieťaťu. Ak však slovenský súd vydá rozhodnutie o vrátení dieťaťa, ale jeho vykonateľnosť
podmieňuje právoplatnosťou, jednak mu nevzniká povinnosť zaslať takéto rozhodnutie členskému štátu EÚ s právomocou
ale zároveň bráni súdu s právomocou podľa Nariadenia Brusel IIa túto efektívne vykonávať. Preto by súd mal výrok
rozhodnutia o návrate dieťaťa formulovať nasledovne: „vrátiť dieťa do X dní od doručenia tohto uznesenia.“
Na záver by som rada poukázala na ustanovenie § 273a O.s.p. podľa ktorého „ustanovenia § 272 a § 273 ods. 2
a 3 sa použijú primerane aj na výkon rozhodnutia vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa
podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak výzva podľa § 272 ods. 2 zostane bezvýsledná,
súd vykoná s súčinnosti so štátnymi orgánmi odňatie dieťaťa tomu, u koho nemá byť, a zabezpečí jeho odovzdanie tomu,
komu má byť podľa rozhodnutia vrátené alebo komu bolo podľa rozhodnutia zverené.“
V zmysle uvedeného sa ustanovenia týkajúce sa výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí primerane
použijú aj na rozhodnutie o nariadení návratu maloletého podľa haagskeho dohovoru o únosoch detí, príp. aj Nariadenia
Brusel IIa. Výhodou tejto úpravy je, že výkon rozhodnutia o vrátení dieťaťa sa spravuje princípom oficiality a konanie
možno začať tak na návrh ako aj bez návrhu.12 Po podaní žiadosti o návrat by teda všetky úkony týkajúce sa vydanie
rozhodnutia v konaní o návrat a aj jeho núteného výkonu, ak povinný svoju povinnosť nesplní dobrovoľne, mali uskutočniť
ex offo slovenské orgány, čo je aj v súlade s judikatúrou ESĽP týkajúcou sa výkonu rozhodnutia o nariadení návratu
maloletého. Problémy však môže spôsobovať úprava miestnej príslušnosti slovenských súdov na výkon súdneho
rozhodnutia o nariadení návratu. Príslušným je v zmysle § 273 ods. 3 všeobecný súd dieťaťa podľa § 88 ods. 1 písm. c)
O. s. p. teda súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných
rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko. Vzhľadom k tomu, že miestne príslušným na konanie o návrat je Okresný súd
Bratislava I. môže dôjsť k prieťahom v konaní v tom smere, že miestne príslušný súd na výkon rozhodnutia sa nemusí
vôbec, resp. dostatočne včas dozvedieť o potrebe začať výkon rozhodnutia o vrátení dieťaťa, čím sa zvyšuje
pravdepodobnosť, že únosca sa bude po nariadení návratu dieťaťa skrývať, resp. premiestni dieťa na územie iného štátu,
čo je v prípadoch medzinárodných únosov detí pomerne častý jav. Aby sa uvedenému predišlo, bolo by vhodné
legislatívne zakotviť povinnosť Okresného súdu Bratislava I. bezodkladne po tom, čo rozhodnutie o nariadení návratu
nadobudne vykonateľnosť, postúpiť ho príslušnému okresného súdu, ktorý by mal mať zasa uloženú povinnosť začať
bezodkladne vykonávacie konanie.
V súvislosti s výkonom rozhodnutia o návrat je potrebné upozorniť ešte na jednu skutočnosť, a to na postup súdu,
ktorý sa uplatní, ak výzva súdu na dobrovoľné vrátenie dieťaťa podľa § 272 ods. 2 ostane bezvýsledná. V takom prípade
súd podľa § 273a O. s. p. zabezpečí jeho odňatie dieťaťa tomu, u koho nemá byť a odovzdanie tomu, komu má byť
vrátené alebo komu bolo podľa rozhodnutia zverené. Podstatou konania o návrat však nie je rozhodnutie o zverení
dieťaťa jednému z rodičov a ani rozhodnutie o tom, že dieťa má byť vrátené druhému rodičovi, ale skôr rozhodnutie
o návrate dieťaťa do štátu jeho obvyklého pobytu, preto aj vo výroku rozhodnutia o návrat je spravidla uvedená povinnosť
vrátiť dieťa do štátu jeho obvyklého pobytu a nie druhému rodičovi. Ak by sa dieťa v rámci výkonu takéhoto rozhodnutia
o návrat odovzdalo druhému rodičovi, ktorému má byť podľa cudzieho rozhodnutia zverené, nešlo by o výkon rozhodnutia
o vrátenie dieťaťa ale o výkon cudzieho rozhodnutia o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti žiadateľa, čo podľa môjho
názoru nie je vhodné. Vzhľadom k uvedenému mám za to, že platná legislatívna týkajúca sa výkonu rozhodnutia o návrat
nie je dostatočná a de facto neumožňuje výkon rozhodnutia o návrate dieťaťa vôbec.
3

ZÁVER
Záverom je potrebné konštatovať, že aj napriek skutočnosti, že medzinárodné a európske nástroje upravujúce
občianskoprávne aspekty medzinárodných únosov detí sa pomerne úspešne vysporadúvajú s týmto moderným
fenoménom, bolo by vhodné v podmienkach Slovenskej republiky venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť a to
nielen z pohľadu zákonodarcu ale v odborných i laických kruhoch a rozpútať širšiu diskusiu, ktorá by viedla k zvýšeniu
povedomia a tým aj vyššej prevencii.
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REMISIA A TRANSMISIA V SÚČASNOM SLOVENSKOM
MEDZINÁODNOM PRÁVE SÚKROMNOM
Michal Ďuriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením a funkciou inštitútu spätného odkazu (remisie) a odkazu na ďalší
zákon (transmisie) v súčasnom slovenskom medzinárodnom práve súkromnom. Spätný odkaz a odkaz na ďalší
zákon je analyzovaný najmä z hľadiska jeho vplyvu na konečné určenie rozhodujúceho právneho poriadku, ktorý
sa použije na právnu úpravu súkromnoprávneho pomeru s cudzím prvkom.
Kľúčové slová: remisia, transmisia, právny poriadok, vplyv, právna úprava, cudzí prvok
Abstract: The paper deals with the role and function of the Institute of reference back (renvoi, remission) and a
reference to another law (transmission) in the current Slovak private international law. Renvoi and a reference
to another law is analyzed mainly in terms of its impact on the final determination of the law, which is used to
regulation of the private relationship with a foreign element.
Key words: remission, transmission, influence legislation, foreign element
Základnou a prevažujúcou metódou úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom ostáva
v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom kolízna metóda. Pri tejto metóde sa používajú špeciálne
právne normy, kolízne normy, ktoré samotné neustanovujú pravidlá správania sa účastníkov súkromnoprávnych
vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom, t.j. neurčujú im konkrétne práva a povinnosti v tomto vzťahu, len
určujú, ktorý z kolidujúcich právnych poriadkov sa má na riešenie tohto vzťahu použiť.1 Kolízne normy teda
uskutočňujú výber rozhodného práva, určujú právnymi normami ktorého z kolidujúcich právnych poriadkov sa
bude riadiť určitý súkromnoprávny vzťah s cudzím, medzinárodným prvkom. Príkladom kolíznej normy je
napríklad ustanovenie § 17 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len
„ZMPSP“), podľa ktorého sa dedičské právne pomery spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ
príslušníkom v čase smrti.
V súvislosti so znením kolíznej normy je podstatnou otázka, ako sa bude chápať odkaz kolíznej normy,
či ako odkaz len na hmotné právo alebo ako odkaz na celý právny poriadok. V prípade chápania odkazu vlastnej
kolíznej normy ako odkazu na celý právny poriadok môže dôjsť k spätnému odkazu (remisii) alebo k odkazu na
ďalší zákon (transmisii). Základnou otázkou súvisiacou s problematikou remisie a transmisie je teda otázka,
pred ktorú je postavený súd, prípadne iný orgán riešiaci súkromnoprávny vzťah s cudzím, medzinárodným
prvkom, a to či má príkazu vlastnej kolíznej normy rozumieť tak, že musí aplikovať len cudzie hmotné právo,
alebo či musí zohľadňovať a brať do úvahy celý právny poriadok na ktorý odkazuje kolízna norma, t.j. či má brať
do úvahy aj kolízne normy tohto právneho poriadku.2 V prípade, že by sa odkaz vlastnej kolíznej normy chápal
len ako odkaz na hmotné právo, neprichádzala by v týchto prípadoch remisia a transmisia vôbec do úvahy.3
Justičný orgán príslušného štátu by rozhodol vo veci na základe hmotnoprávnych predpisov právneho poriadku
toho štátu, na ktoré ho odkázala vlastná kolízna norma (napr. keby v Slovenskej republike právny poriadok
chápal odkaz vlastnej kolíznej normy ako odkaz len na hmotné právo, a teda by absolútne vylučoval prijatie
remisie a transmisie, vo všetkých prípadoch rozhodovania o dedičských právnych pomeroch, by sa rozhodovalo
na základe hmotnoprávnych ustanovení právneho poriadku štátu, ktorého bol poručiteľ v čase smrti
príslušníkom, bez ohľadu na skutočnosť, či by sa napr. nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dedičstva nachádzala
v Slovenskej republike a či kolízna norma právneho poriadku štátu, ktorého bol poručiteľ príslušníkom
neodkazuje na použitie právneho poriadku toho štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza). V prípade, že sa
bude prihliadať aj na kolízne normy právneho poriadku (odkaz kolíznej normy sa bude teda chápať ako odkaz
len na hmotné právo) na ktorý odkazuje vlastná kolízna norma, situácia sa bude odlišovať.
Príčinou vzniku remisie a transmisie je, popri chápaní odkazu vlastnej kolíznej normy ako odkazu na
celý právny poriadok vrátane kolíznych noriem, aj rozdielnosť medzinárodného práva súkromného jednotlivých
krajín, rozdielnosť jeho kolíznych noriem, rozdielnosť hraničných kritérií používaných v týchto kolíznych

1 Porovnaj TOMKO, J., VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), str. 11 a str. 44. a nasl. a POREDOŠ, F.,
ĎURIŠ, M., LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, str. 55 a nasl.
2 Porovnaj TOMKO, J., VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), str. 64 a nasl. a POREDOŠ, F., ĎURIŠ, M.,
LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, str. 83 a nasl.
3 POREDOŠ, F., ĎURIŠ, M., LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, str. 96.
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normách,4 teda rozdiel v nadviazaní kolíznych noriem jednotlivých právnych poriadkov.5 Kolízne normy
jednotlivých štátov upravujúce rovnaký okruh právnych otázok sa môžu od seba líšiť. Môžu tak k rovnakému
rozsahu (k rovnakému okruhu právnych pomerov patriacich do rozsahu) pripájať iné nadviazanie, resp. použiť v
ňom iné hraničné kritérium. Napríklad slovenské medzinárodné právo súkromné používa pri úprave dedenia
nehnuteľných vecí ako hraničné kritérium štátnu príslušnosť poručiteľa v čase smrti, zatiaľ čo niektoré iné
krajiny používajú pri úprave dedenia nehnuteľností ako hraničné kritérium miesto, kde sa nehnuteľnosť
nachádza.
Remisia (spätný odkaz) je situácia, ak kolízna norma právneho poriadku štátu B, na ktorý odkázala
riešenie právneho pomeru kolízna norma štátu A, vracia riešenie tohto právneho pomeru na právny poriadok
štátu A, ktorý tento spätný odkaz prijme a rozhodne vo veci podľa vlastných hmotnoprávnych noriem.6
Transmisia (odkaz na ďalší zákon) je situácia, ak kolízna norma právneho poriadku štátu B, na ktorý
odkázala riešenie právneho pomeru kolízna norma štátu A, odkáže riešenie tohto právneho pomeru do
právneho poriadku štátu C, pričom právny poriadok právny poriadok štátu A tento odkaz prijme a rozhodne vo
veci podľa hmotnoprávnych noriem štátu C.7
V súvislosti s prijatím remisie alebo transmisie je potrebné zdôrazniť, že aby bolo možné remisiu alebo
transmisiu v konkrétnom právnom poriadku prijímať, musí takéto prijímanie pripúšťať právny poriadok (vo
väčšine právnych poriadkov sú stanovené určité konkrétne pravidlá (medze) prijímania remisie a transmisie).
V podstate ide o to, že právny poriadok musí prijatie remisie alebo transmisie pripúšťať, aby ju mohol justičný
orgán skutočne v danom konkrétnom prípade prijať. Každý štát si sám určuje, za akých podmienok (prípadne či
vôbec) bude v rámci svojho medzinárodného práva súkromného pripúšťať remisiu a transmisiu. Postojom
k prijatiu, resp. odmietnutiu remisie alebo transmisie štát v podstate určí mieru, akou môže remisia a transmisia
ovplyvniť konečné určenie rozhodného práva a tým v mnohých prípadoch aj konečné rozhodnutie vo veci.
Súčasný vnútroštátny predpis - ZMPSP prijímanie spätného odkazu a odkazu na ďalší zákon upravuje
vo svojom § 35, ktorý znie: „Ak sa má podľa ustanovení tohto zákona použiť právny poriadok, ustanovenia
ktorého odkazujú späť na právo slovenské alebo ďalej na právo iného štátu, možno takýto odkaz prijať, ak to
zodpovedá rozumnému a spravodlivému usporiadaniu vzťahu, o ktorý ide“. V dôvodovej správe k tomuto
ustanoveniu je uvedené nasledovné:
Požiadavkou rozumného usporiadania sa musí súd riadiť aj v prípade spätného a ďalšieho odkazu. Ide
o prípady, kedy naša kolízna norma prikazuje aplikovať cudzie právo a kolízna norma tohto cudzieho práva zasa
prikazuje aplikovať naše právo alebo právo tretieho štátu. Pre náš súd vznikne otázka, či má príkazu vlastnej
kolíznej normy rozumieť tak, že sa má aplikovať priamo cudzie hmotné právo, alebo predovšetkým cudzia
kolízna norma. Aj v tomto prípade ukazuje prax, že by nebolo správne, dávať jednoznačný príkaz pre prijatie
alebo odmietnutie spätného odkazu. Naša kolízna norma prikazuje napr. v otázke spôsobilosti na právne úkony
riadiť sa právnym poriadkom určeným podľa štátneho občianstva tej ktorej osoby. V iných štátoch je
smerodajný domicil alebo bydlisko. Keby dotyčná osoba mala u nás bydlisko, nebolo by rozumné, aby sme trvali
na tom, že sa jej spôsobilosť na právne úkony má posudzovať podľa jej štátneho občianstva, a prijali by sme
spätný odkaz na naše právo. Na druhej strane však v prípadoch, kedy z úmyslu účastníkov, či už výslovne
alebo mlčky prejaveného - vyplýva, že mali na mysli len hmotné právo určitého štátu, nezodpovedalo by
rozumnému usporiadaniu právneho vzťahu, aby sa aplikovali aj kolízne normy druhého štátu. V tomto prípade
(napr. pri dojednaní rozhodného práva v kúpnej zmluve) nemá spätný odkaz miesto. V prípade voľby práva sa
teda neprihliada na kolízne ustanovenia zvoleného právneho poriadku, ako je to výslovne uvedené v § 9 ods. 2
zákona č. 97/1963 Zb.
Ako to vyplýva aj zo znenia dôvodovej správy vyplýva, zákonodarca nedáva na prijatie alebo
odmietnutie remisie a transmisie jednoznačný príkaz, ale ponechal otázku, či prijať alebo neprijať spätný odkaz
alebo odkaz na ďalší zákon, súdnej praxi, prípadne praxi iných orgánov aplikujúcich právo. Aj keď by citované
ustanovenie vzhľadom na pružnosť svojej formulácie mohlo byť vykladané tak, že sa prijímanie spätného a
ďalšieho odkazu ponecháva plne na ľubovôli súdnej praxe, toto nie je pravda a pri jeho výklade a aplikácii treba
prihliadať na nasledujúce skutočnosti. Ustanovenie § 35 ZMPSP je kogentným ustanovením a preto je podľa
Kučeru8 potrebné ho aplikovať vždy z úradnej povinnosti. Z toho vyplýva, že v každom prípade, kedy sa má
podľa ZMPSP použiť právny poriadok cudzieho štátu, sa musí konajúci orgán zaoberať dvoma základnými
otázkami, a to jednak otázkou, či kolízne normy tohto právneho poriadku neodkazujú riešenie právneho pomeru
späť na právo slovenské alebo ďalej na právo iného štátu (je teda zrejmé, že slovenské medzinárodné právo
súkromné chápe odkaz vlastnej kolíznej ako odkaz na celý právny poriadok daného štátu vrátane jeho kolíznych
noriem) a tiež musí skúmať, či by prijatie takéhoto odkazu zodpovedalo rozumnému a spravodlivému
POREDOŠ, F., ĎURIŠ, M.,LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, str. 85 a nasl.
TOMKO, J., VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), str. 64.
6 TOMKO, J., VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), str. 65.
7 TOMKO, J., VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), str. 66.
8 KUČERA, Z., TICHÝ, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, Komentář, str. 198 a nasl.
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usporiadaniu vzťahu, o ktorý ide.9 Ak sa teda má cudzie právo používať z úradnej povinnosti, je potrebné z
úradnej povinnosti v zmysle § 35 ZMPSP skúmať aj jeho kolízne ustanovenia. Orgán prejednávajúci
súkromnoprávny pomer s cudzím, medzinárodným prvkom musí teda skúmať kolízne normy právneho poriadku,
na ktorý odkazuje riešenie danej veci slovenská kolízna norma, z úradnej povinnosti a z úradnej povinnosti musí
v prípade, že kolízna norma tohto právneho poriadku odkazuje riešenie daného právneho pomeru späť na právo
slovenské alebo ďalej na právo iného štátu, skúmať aj otázku, či by prijatie takéhoto spätného odkazu alebo
odkazu na ďalší zákon bolo v súlade s rozumným a spravodlivým usporiadaním vzťahu, o ktorý ide.
Rozumnosti a spravodlivosti usporiadania veci z kolízneho hľadiska zodpovedá použitie práva, ktoré sa
z hľadiska kolíznej úpravy, t.j. z hľadiska výberu rozhodného práva z kolidujúcich právnych poriadkov, javí ako
rozumné a spravodlivé. Pokiaľ je teda splnená podmienka rozumnosti a spravodlivosti usporiadania veci v
kolíznom zmysle, má byť spätný alebo ďalší odkaz prijatý. Pre úvahy o prijatí či neprijatí spätného odkazu a
odkazu na ďalší zákon sú teda relevantné len tie skutkové a právne okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na výber
rozhodného práva, ale už nie tie, ktoré môžu mať vplyv na jej konkrétne hmotnoprávne riešenie. Tento
argument, okrem toho že je výrazom požiadavky právnej istoty a vnútornej rozhodovacej harmónie, vyplýva aj
priamo zo samotného účelu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Jeho účelom (účelom
jeho noriem) nie je hmotnoprávne upraviť súkromnoprávne vzťahy s cudzím medzinárodným prvkom, ale určiť,
ktorým právnym poriadkom sa spravujú občianskoprávne, rodinné, pracovné a iné im podobné vzťahy s
medzinárodným prvkom. V prípadoch, keby mohla aplikácia cudzieho rozhodného práva spôsobiť určitú
nespravodlivosť v súkromnoprávnom vzťahu s medzinárodným prvkom (napr. by spôsobila nerovnoprávne
postavenie účastníkov daného vzťahu), na odstránenie tejto nespravodlivosti slúži inštitút výhrady verejného
poriadku upravený v § 36 ZMPSP a nemala by byť odstraňovaná pomocou inštitútu spätného alebo ďalšieho
odkazu (nemalo by byť odmietnuté prijatie spätného alebo ďalšieho odkazu len z dôvodu, že by ich prijatie v
danom prípade spôsobilo následky, ktoré by mohli byť inak odstránené aplikáciou výhrady verejného poriadku).
Rozumnému a spravodlivému usporiadaniu daného vzťahu z kolízneho hľadiska zodpovedá podľa
Kučeru10 prijatie spätného odkazu alebo odkazu na ďalší zákon v prípadoch, ktoré nemajú žiadny vzťah k
tuzemskému právu a v prípadoch týkajúcich sa osoby cudzinca v otázkach spôsobilosti na práva a právne
úkony, vzťahov rodinnoprávnych a dedičskoprávnych (v prípade dedičskoprávnych pomerov je potrebné prijať
spätný odkaz aj v tom prípade, že by jeho prijatím došlo k rozštiepeniu jednotného dedičského štatútu). Ide teda
o tie právne vzťahy, ktoré sa úzko dotýkajú osoby cudzinca. V týchto prípadoch je teda záujem nášho
zákonodarcu na vlastnej kolíznej úprave taký nízky, že možno tieto právne vzťahy prijatím spätného alebo
ďalšieho odkazu podriadiť kolíznej úprave cudzieho štátu. Navyše prijatie spätného odkazu a odkazu na ďalší
zákon je odôvodnené aj záujmom na vonkajšej rozhodovacej harmónii.
Aj keď, ako to vyplýva z vyššie uvedeného, časť právnych teoretikov neuvádza ako dôvod prijatia
spätného odkazu zjednodušenie riešenia veci pri použití hmotnoprávnych predpisov slovenského práva11, tento
dôvod tiež nemožno považovať za bezvýznamný, čo potvrdila aj súdna prax. Rozhodnutie Najvyššieho súdu
ČSSR R 26/1987 uvádza: "Zákonný predpoklad možnosti prijatia takéhoto spätného odkazu, ak to zodpovedá
rozumnému a spravodlivému usporiadaniu vzťahu, o ktorý ide, je nutné chápať vždy ako možnosť použitia a nie
ako nutnosť alebo povinnosť využiť tento spätný odkaz; štátne notárstvo túto možnosť využije napr. vtedy, keď
možno použitím československého právneho poriadku dosiahnuť jednoduchšie riešenie veci než pri použití
cudzieho právneho poriadku, ktorý mal byť použitý; nie je tu však sledovaný účel zvýhodniť tých dedičov, ktorí
sú československými štátnymi občanmi alebo bývajú na území ČSSR.". Súdna prax teda možnosť
jednoduchšieho vyriešenia veci s medzinárodným prvkom považuje za dôvod prijatia spätného odkazu.
Čo sa týka obmedzenia prijímania remisie a transmisie, rovnako ako v právnych poriadkoch ostatných
štátov je vylúčené prijímanie spätného odkazu a odkazu na ďalší zákon v záväzkových vzťahoch a v prípade
voľby práva. Keďže je logické, že ak si strany zvolia určité právo za rozhodné, sledujú cieľ upraviť si rozsah
práv a povinností z daného právneho pomeru, a tento upravujú hmotnoprávne ustanovenia zvoleného právneho
poriadku. Predpokladá sa teda, že pokiaľ ide o voľbu práva, účastníci právneho vzťahu si toto právo zvolili v
snahe podriadiť tento vzťah príslušným hmotnoprávnym ustanoveniam zvoleného práva (poznajú ich obsah a
vedia, aké konkrétne práva a povinnosti im z toho vyplynú) a v snahe vyhnúť sa neistote v tom, ktorý právny
poriadok by bol rozhodný, keby si rozhodné právo nezvolili (keby sa pri voľbe práva prihliadalo aj na kolízne
ustanovenia, táto istota by nebola zaručená). Na kolízne ustanovenia sa prihliada len výnimočne v prípadoch
uvedených v ustanovení § 9 ods. 2 ZMPSP, ktoré znie: "Pokiaľ z prejavu vôle účastníkov nevyplýva nič iné,
neprizerá sa na kolízne ustanovenia zvoleného právneho poriadku.". V prípadoch záväzkových vzťahov je podľa
§ 10 ods. 1 ZMPSP rozhodné právo určené nasledovne: § 10 ods. 1: "Ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo,
ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu
POKORNÝ, M.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, Komentář, str. 49 a nasl.
KUČERA, Z., TICHÝ, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, Komentář, str. 189 a nasl.
11 Porovnaj TOMKO, J., VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), str. 70 a nasl. a POREDOŠ, F., ĎURIŠ, M.,
LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, str. 90 a nasl.
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daného vzťahu.". Preto ak máme už za rozhodné určené to právo, použitie ktorého zodpovedá rozumnému
usporiadaniu daného vzťahu, Čermák 12 uvádza, že už nie je možné pripustiť, že by rozumnému a spravodlivému
usporiadaniu tohto vzťahu malo zodpovedať použitie iného právneho poriadku. Treba tiež upozorniť na
skutočnosť, že rozhodnutia v záväzkových vzťahoch, na rozdiel od rozhodnutí vo veciach týkajúcich sa osoby,
dedičských a rodinných vzťahoch, nemajú pre strany také dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky.
V právnej teórii nie sú zhodné názory ani na otázku, či sa má prijímať aj dvojitý odkaz na ďalší zákon.
Podľa Kučeru13 treba výraz "odkaz prijať" v § 35 ZMPSP chápať tak, že sa tým myslí použitie hmotnoprávnych
noriem právneho poriadku, ktorý by sa mal podľa ustanovení ZMPSP. Pre prijatie odkazu na ďalší zákon to
znamená, že sa pripúšťa len jeden ďalší odkaz k tretiemu právu, ale ďalší prípadný odkaz tohto tretieho práva k
ďalšiemu (štvrtému) právu, ale ani spätný odkaz tretieho práva k právu, ktoré by sa malo podľa ustanovení
zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom použiť, a ani k tuzemskému právu (legis fori) sa
nepripúšťa. Ako argument k svojmu tvrdeniu Kučera uvádza zjednodušenie rozhodovania. Naproti tomu
Čermák 14 uvádza, že prípadov, kedy by takýto postup prichádzal do úvahy by bolo veľmi málo a že budú natoľko
zložité, že vylúčenie možnosti prijať odkaz v treťom a prípadne aj ďalšom stupni riešenie týchto právnych
pomerov nijako podstatne neuľahčí a preto nie je treba prijatie odkazu v treťom, prípadne ďalšom stupni striktne
odmietať, hlavne ak by ich použitie v konkrétnom prípade viedlo k rozumnému a spravodlivému usporiadaniu
vzťahu, o ktorý ide. Ak však prihliadneme k ustanoveniu § 35 ZMPSP, nazdávam sa, že sa treba prikloniť k
názoru odmietajúcemu prijatie odkazu v treťom, prípadne ďalšom stupni.
Ako je možné badať z uvedeného, názory na otázku, za ktorých okolností treba prijať spätný odkaz a
odkaz na ďalší zákon sa v slovenskej a českej teórii medzinárodného práva súkromného rôznia. Rovnako nie je
v teórii a súdnej praxi ustálený názor na to, kedy prijatie remisie a transmisie zodpovedá rozumnému a
spravodlivému usporiadaniu vzťahu, o ktorý ide. Konajúci orgán musí v danom prejednávanom prípade
rozumnosť a spravodlivosť určitým spôsobom demonštrovať a mal by ju v odôvodnení rozhodnutia doložiť
potrebnými argumentmi. Spôsob, akým by sa mala skúmať rozumnosť a spravodlivosť usporiadania sa pokúsim
uviesť na nasledovnom príklade:
Slovenský súd by prejednával dedičstvo po francúzskom štátnom príslušníkovi a do dedičstva patrí aj
rodinný dom, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. V slovenskom medzinárodnom práve
súkromnom sa uplatňuje jednotný dedičský štatút, to znamená že aj na hnuteľné dedičstvo aj na nehnuteľné
dedičstvo sa vzťahuje jednotná kolízna úprava uvedená v § 17 ZMPSP („Dedičské právne pomery sa spravujú
právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ príslušníkom v čase smrti.“). Táto kolízna norma odkazuje
riešenie nášho prípadu na francúzske právo. Vo Francúzsku platí kolízna norma, podľa ktorej sa dedenie
nehnuteľností spravuje právnym poriadkom štátu, na území ktorého sa predmetná nehnuteľnosť nachádza (lex
rei sitae). Francúzske právo vracia riešenie tohto právneho pomeru späť na právo slovenské. Slovenský súd
môže v zmysle § 35 ZMPSP takýto spätný odkaz prijať, pokiaľ to zodpovedá rozumnému a spravodlivému
usporiadaniu vzťahu, o ktorý ide. Slovenský súd by mal tento spätný odkaz prijať, nakoľko podmienka
rozumnosti a spravodlivosti usporiadania daného vzťahu je splnená z dôvodu, že slovenský súd, ktorý má
výlučnú právomoc na prejednanie predmetného dedičstva (§ 45 ods. 1 písm. c) ZMPSP pritom použije právny
poriadok svojho štátu (lex fori) a tiež z dôvodu, že predmet dedenia - nehnuteľnosť sa nachádza v Slovenskej
republike. Zároveň je splnená aj súdnou praxou uznávaná podmienka jednoduchšieho riešenia daného
právneho pomeru pri použití slovenského práva.
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť najmä na skutočnosť, že tým, že sa nehnuteľnosť nachádza na
území určitého štátu, je bezprostredne spätá s právnym poriadkom tohto štátu (väčšina právnych úkonov
týkajúcich sa tejto nehnuteľnosti sa riadi týmto právnym poriadkom) a preto je potrebné považovať za rozumné
a spravodlivé prijať spätný odkaz, ktorým sa zabezpečí, že sa aj dedenie tejto nehnuteľnosti bude po
hmotnoprávnej stránke spravovať týmto právnym poriadkom.
Slovenské medzinárodné právo súkromné vo všeobecnosti prijíma spätný odkaz (remisiu) aj odkaz na
ďalší zákon (transmisiu). V každom konkrétnom prípade, kedy tieto prichádzajú do úvahy, ich treba skúmať a
aplikovať v súlade so zásadou rozumného a spravodlivého usporiadania veci. V rámci tejto základnej zásady
slovenského medzinárodného práva súkromného je potrebné v každom konkrétnom právnom pomere s cudzím
medzinárodným prvkom skúmať, či prípadná aplikácia remisie alebo transmisie neodporuje poslaniu a funkcii
slovenského medzinárodného práva súkromného, prípadne či je ich aplikácia pre konkrétny právny pomer
účelná a vhodná. Všeobecne je prijímanie remisie a transmisie zákonom obmedzené najmä v oblasti
záväzkových práv, kde sa uplatňuje hraničné kritérium lex voluntatis. V oblasti záväzkových práv sa teda v
rámci slovenského medzinárodného práva súkromného odkaz vlastnej kolíznej normy chápe ako odkaz na
hmotné právo, ktoré strany prejavom svojej vôle určili za rozhodné pre riešenie ich záväzkových vzťahov.
Remisia alebo transmisia rovnako nebude prichádzať do úvahy ani v prípade, ak bude súd alebo iný príslušný
Porovnaj ČERMÁK, K.: Zpětný a další odkaz v mezinárodním právu soukromém, str. 867 a nasl.
KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé, str. 148 a nasl.
14 Porovnaj ČERMÁK, K.: Zpětný a další odkaz v mezinárodním právu soukromém, str. 867 a nasl.
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orgán rozhodujúci súkromnoprávny pomer s cudzím, medzinárodným prvkom aplikovať kolíznu normu
obsiahnutú v niektorých prameňoch medzinárodnej povahy – t.j. v medzinárodnej zmluve (najmä pôjde o
dvojstranné medzinárodné zmluvy o právnej pomoci, z ktorých najmä tie uzavreté bývalým Československom
s bývalými socialistickými štátmi) alebo aj v nariadení. V takomto prípade sa odkaz kolíznej normy chápe ako
dokaz na hmotné právo, čo možno považovať za logické, lebo v takejto medzinárodnej zmluve jej účastníci
(zmluvné štáty) spoločne vyjadrili vôľu podriadiť určité súkromnoprávne pomery s cudzím, medzinárodným
prvkom konkrétnemu hmotnému právu.
Osobitným spôsobom môže byť upravené prijímanie remisie alebo transmisie v niektorých osobitných
predpisoch. V slovenskom medzinárodnom práve súkromnom je tomu tak v zákone zmenkovom a šekovom č.
191/1950 Zb., v ktorom je zakotvená povinnosť prijať spätný odkaz alebo odkaz na ďalší zákon. V uvedenom
zákone je uvedené, že sa spôsobilosť osoby zmenečne zaväzovať spravuje právnym poriadkom toho štátu,
ktorého je osoba príslušníkom. Ak však tento právny poriadok (t.j. právny poriadok štátu, ktorého je osoba
príslušníkom) považuje za rozhodujúci právny poriadok iného štátu, použije sa právo toho iného štátu.
V prípade zákona zmenkového a šekového je teda zakotvená povinnosť prijať spätný odkaz alebo odkaz na
ďalší zákon. V tomto prípade justičný orgán nemusí skúmať, či je prijatie spätného odkazu alebo odkazu na
ďalší zákon v súlade so zásadou rozumného a spravodlivého usporiadania veci, ale vždy musí, bez ohľadu na
skutkové okolnosti daného prípadu, prijať spätný odkaz alebo odkaz na ďalší zákon. Právna úprava prijímania
spätného odkazu alebo odkazu na ďalší zákon, najmä jej jednoznačnosť, má nepochybne pozitívny vplyv na
právnu istotu účastníkov konania a predvídateľnosť rozhodovania.
Z toho, čo bolo uvedené o spätnom odkaze a odkaze na ďalší zákon a ich význame v procese
prejednávania súkromnoprávneho pomeru s cudzím, medzinárodným prvkom, je nepochybne zrejmé, že ich
vznik a následné prijatie, resp. neprijatie môže mať vplyv na konečné určenie právneho poriadku, podľa ktorého
sa v konečnom dôsledku o danom pomere rozhodne. Prijatie spätného odkazu znamená, že sa použije na
rozhodnutie v danej veci iný právny poriadok, ako by sa bol použil, keby k prijatiu remisie nedošlo (ak slovenský
súd prijme spätný odkaz cudzieho právneho poriadku na slovenské právo, bude rozhodovať vo veci podľa
slovenského hmotného práva a nie podľa cudzieho práva, na použitie ktorého odkazovala slovenská kolízna
norma). Možno tak vysloviť záver, že remisia (spätný odkaz) a transmisia (odkaz na ďalší zákon) je aj
v súčasnosti významným inštitútom slovenského medzinárodného práva súkromného, ktorý môže zásadným
spôsobom ovplyvniť konečné určenie rozhodného právneho poriadku a tým aj samotné rozhodnutie vo veci.
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GLOBALISATION OF LAW1
Katarína Príkazská
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The contribution is concerned with a highly topical trend of globalisation which forms the social and the legal
development of today’s era. It consists of three main parts. The first part clarifies the phenomenon of globalisation,
mentions its various definitions and explains its causes and consequences. It does not limit itself to the economic
globalisation but it equally emphasizes political and cultural effects of globalisation on today’s society’s life. Finally, the first
part identifies the globalisation actors who substitute the sovereign states in their traditionally dominant position. Thus, the
first part serves as the bases for examining the topic itself – the globalisation of law in the second part of the contribution.
This part defines the process of globalisation of law and it explains its development and the means in which the globalised
law may be achieved. Finally, the third part offers a reflection on future perspectives and poses a hypothetical and
provocative question: „Does globalisation, thanks to the overall homogenisation of society, lead towards the creation of
united world legal order?“ The offered answer is justified by several social and legal arguments.
Key words: economic, political and cultural globalisation, integration of states, unification of law, the world law.
1

INTRODUCTION
Globalization is perhaps the most appropriate term that describes the current development in the world. It is
a common destiny to our planet which is becoming „a global village“ and it influences daily life of each inhabitant.
Globalization is very controversially perceived by laic and expert public. Great economic progress, cultural enrichment,
strengthened international cooperation and propagation of democracy, human rights, and liberalism lie in strong contrast
to marginalisation of countries‘ individualities, weakened states’ sovereignty, Western domination over the world and
increasing poverty in the developing countries. However, our aim is not to asses whether globalization should be praised
or criticized, but rather to analyze its complex economic, political and cultural effects and their reflection in law.
Undoubtedly, law, as the principle normative order and the „reflection mirror“ of each society, is strongly and inevitably
affected by the globalizing processes. We will designate such processes as „the globalization of law.“
2

GLOBALIZATION
Although globalization is typically perceived as a new phenomenon, most analytics agree that the globalisation
process has been ongoing for centuries.2 The term was firstly used by an American pastor Ch. T. Rusell in 1897, though, it
started to be commonly used only after the second half of the eighties in the last century.
2.1

Definitions of globalization
Globalization inspires to creating many definitions and ways of interpretation of this phenomenon. Most generally,
it designates the process of deepening the mutual interconnection between the states and eliminating the national
borders. The UN Economic and Social Council has defined globalization as a widely-used and multispectral term, but has
placed the emphasis on its economic context, which refers to the reduction and removal of states’ barriers in order to
facilitate the flow of goods, capital, services and labour.3 Slovak experts in International Relations perceive globalization
as a sum of formal and informal processes and institutions which influence collective activities of actors in the international
system, as well as the process of informational, technological and economic interconnection across the world.4 Saskia
Sassen argues that globalization consists of a wide palette of micro-processes that de-nationalizes everything that has
been created as national.5 Finally, Takis Fotopoulos stresses the complexity of the process of globalization. In his opinion,
globalization consists of few components: economic, political, cultural, technological, ideological and social.6 We will
proceed in the light of the last mentioned definition and examine selected levels of globalisation separately. However, all
these levels are strongly interlinked and, altogether, they create what we call the “new world order.”
2.2

Economic globalization
Economic globalization has been the original and primary globalisation process. It has preceded the other kinds
of globalization which have developed later as its result. The origins of economic globalization stem from the concepts of
The contribution was elaborated in framework of the project VEGA No. 1/0895/11. (Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA
č. 1/0895/11.)
2 Available 30.8.2010 on http://www.editiondesign.com/fgf/knowledge/article007.html.
3 Summary of the Annual Review of Developments in Globalization and Regional Integration in the Countries of the ESCWA Region,
available 30.8.2010 on www.en.wikipedia.org/wiki/Globalization.
4 STRAKA, J. - KLAVEC, J. Medzinárodné vzťahy, s. 151.
5 SASSEN, S. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages.
6 FOTOPOULOS, T. Globalisation, the Reformist Left and the Anti-Globalisation Movement.
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international division of labour and international specialization of production. It means that the producers of a
particular country specialise in those production activities, in which they achieve comparable advantages in relation to the
world average. Countries with agricultural factors (Argentina, Canada) will focus on agricultural products, states with
cheap labour force (China, India) on light industries and states well equipped with capital and technology (Germany, USA,
Japan) will produce capital demanding products. Consequently, the production is globally optimalized and the world
economic sources are efficiently used. However, as states produce only certain products, they must import other products
in order to satisfy all the needs of their population. Thus, a complex network of exchange and cooperation relations
between individual states arises which further leads to a well-known phenomenon – mutual interdependence of states.
Although we distinguish open and closed economies in relation to the foreign trade, no country of today’s world is
economically independent.7 Moreover, globalisation goes behind the level of classical economic cooperation. It causes
integration of states’ economies, that signifies the existence of very deep economic bonds between its members. We
recognize several degrees of economic integration: (1) free trade zone (the member states abolish quantitative and
qualitative restrictions of mutual trade in relation to all or certain kinds of goods but they preserve their own regulations
towards the third countries), (2) customs union (in addition to the former, it also includes common customs rules towards
non-members), (3) common market (apart from the free movement of goods, it also enables free movement of other
economic factors: persons, services and capital) and (4) economic union (it includes full integration of states economies
in supranational bodies responsible for common economic policy. It requires common currency, central bank and united
tax system.)8 Finally, we would like to point out that a new political agenda called neo-liberalism was formed approximately
15 years ago to support globalisation and promote liberalisation of economies and abolishment of national protective
measures.9
2.3

Political and cultural globalization
Economic globalization has caused important effects in political, social and cultural systems of states, as well.
What is more, apart from macro-structures of societies, micro-structures of individuals and their identities are significantly
touched, too.10 Gilpin very well summarizes the controversy of globalisation’s non-economic effects in his Political
Economy of International Relations11 by putting liberalists’ and nationalists’ attitudes in contrast. The liberalists argue that
the mutual contact between states and their citizens brings new ideas and technological information, and stimulates social
progress. In their view, the economic interdependence creates harmony of interests and the international trade is a means
to secure piece in the world. Economic nationalists oppose with the argument that globalisation leads to destruction of
classical national values and traditions, and to promotion of materialism, consumption society and cultural imperialism of
the West. In their view is the international trade dangerous, because the interdependence makes states vulnerable and
insecure towards external factors, and deprives them of the possibility to govern their matters autonomously.
Political globalization indicates gradual elimination of states’ powers and increase of powers of the new nonstate actors. These include the governmental organisations, the non-governmental organisations, integrations and the
transnational corporations. Although state’s sovereignty remains to be a key principle de jure, it must struggle with the new
forms of political power de facto. The traditional definition of state’s sovereignty, which, according to the theory of state
and law, means the independence and exclusivity of state power over state’s territory and population in relation to other
internal and external powers, is no longer met by any state of the current world.12 Territorial sovereignty is being
substituted by a new notion of functional sovereignty.13 Such development is well visible in the European Union, where
powers are shared between the member states and the supranational bodies. The concept of national state established on
ideas of sovereignty, territoriality, citizenship and culturally and religiously homogenous population is diminishing. Instead,
global village14 with a transnational elite is being formed. The political globalisation means that the current political order is
a complex multilevel system of power compound of local governments, states, inter- and non- governmental organisations,
transnational corporations and integrations.15 In this new political construction, the world must respond to the question
where the appropriate place for political authority and responsibility lies. We believe that the legitimacy of power and
answerability of any of these actors towards the people as the original holder of power must remain the key principle.

LIPKOVÁ, Ľ. Medzinárodné hospodárske vzťahy, s. 12 a nasl., CIHELKOVÁ E. a kol. Světová ekonomika, s. 32 a nasl.
TICHÝ a kol. Evropské právo, s. 307, 308.
9 Available 25.09.2010 on http://www.editiondesign.com/fgf/knowledge/article007.html.
10 STEGER, M. B. Globalisation and Social Imagineries: The changing Ideological Lanscape of the Twenty-First Century.
11 GILPIN, R. The Political Economy of International Relations, s. 172.
12 KNAPP, V. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vedy, s. 211.
13 CIHELKOVÁ E. a kol. Světová ekonomika, s. 34.
14 The term „global village“ was created by a Canadian expert in communication sciences, Marshall McLuhan, in the sixties of the last
century. In his view, the global village includes people of different cultures from different parts of the world, who join together into the
same tribe thanks to the immense exchange of ideas through the communication technologies such are the press or the television. The
planet is thus united into common communication system. Available 30.8.2010 on http://www.wisegeek.com/what-is-culturalglobalization.htm.
15 HELD. D. - MCGREW A. - GOLDBLATT D. - PERRATON, J. Global Transformations, Politics, Economics and Culture, s. 85.
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Cultural globalization denotes rapid movement of ideas and values across states’ borders and mutual exchange
between people of different cultures and styles of life. Cultural globalization is also symbolized by homogenised popculture where each inhabitant of the global village consumes the same products (Mc Donald’s, Coca Cola), watches the
same TV series, listens to the same music or dresses the same clothes. Although the cultural exchange has been present
in the society for centuries, the modern communication technologies (TV, radio and the Internet) have enabled its massive
spread.16 The international migration of population resulting from developed transport means and from liberalised labour
markets also has important effects on social and cultural internationalisation of the world. Cultural globalisation goes hand
in hand with the economic globalisation and it is supported by the transnational corporations rather than by the states. The
higher degree of homogenized culture has been achieved, the easier is the sale of their products.17 Some analysts argue
that he exchange of immaterial ideas and patterns typical for cultural globalisation has even further-reaching
consequences than the exchange of classical material factors which is the core of the economic globalisation. The idea of
human rights created by the French revolution has influenced the majority of legal systems in the world, the idea of
socialism spread to all states of the former Eastern block and still preserves in a few countries, the world religions and
particularly Buddhism peacefully gains popularity across the world and the movement of Ghandí, inspired by Western
ideas of democracy, fought for independence of India against the Great Britain.18 These examples demonstrate the
massive impact of ideological exchange between different world cultures in the history which is even further strengthened
in the age of globalisation.
2.4

Globalization actors
Before we analyze the globalisation of law as such, let us explain the role of the new political and economic
actors, who substitute states in their classically dominant positions and thus exercise growing impact on politics and law
making process, too.
Inter-governmental organisations (IGOs) came into being in the end of the 19th century when bilateral
cooperation between states no longer sufficed. They were massively spread after the Second World War and, today, more
than 300 universal and regional IGOs operate in the world.19 Some of them exercise significant impact over their members
and are crucial players in the international relations. The United Nations (UN), the International Monetary Fund (IMF), the
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the World Bank and the G820 are considered to be the
most influential international organisations. The IMF, the World Bank and the G8 are also perceived as symbols of
globalisation and their summits are often accompanied by anti-globalist protests. The main criticism against these actors
stems from the fact that they represent hegemony of Western countries under the leadership of the United States over the
rest of the world.
As a reaction on IGOs’ formation, non-governmental international organisations (NGOs) started to be
established with the aim to influence IGO’s scope of activities and decision-making processes. They represent voice of
common people in the international arena and they reflect wide spectrum of their interests and needs.21 Greenpeace, for
instance, protects the environment, Oxfam fights against poverty and injustice in the world, and Amnesty International
safeguards the human rights. Today, around 25 000 NGOs are active overall22 and some of them have a strong influence
on world and national politics. Amnesty International operates in more than 90 countries and has one million members.
Some analysts believe that growing success of NGOs stems from the globalisation and the pressure of ordinary people to
control the world outside of the framework of a nation state. Some sociologists (Brecher, Castello and Smith) describe the
society‘s activities led by the NGOs as „the globalization from the bottom“, which lies in contrast to „the globalization from
above“ led dominantly by huge corporations.23 The NGOs are steadily fighting for strengthening of their role in the IGOs’
structures and the former UN Secretary General Boutrus Ghali acknowledged that the NGOs are, in fact, a necessary
aspect of legitimacy in the global governance.24
Transnational corporations (TNCs) are, according to the International Labour Organisation, defined as
corporations whose managing seat is on one country and who operate in other countries, too. Some TNCs are enormous,
with budget exceeding some states’ GDP.25 Ninety out of the one hundred biggest TNCs belong to the so called Triad

Available 25.10.2011 on http://www.editiondesign.com/fgf/knowledge/article007.html.
Available 30. 8.2010 on http://www.wisegeek.com/what-is-cultural-globalization.html.
18 HOCHSCHILD, A. Globalisation and Culture, s. 1235.
19 MRÁZ. S., POREDOŠ, F., VRŠANSKÝ, P. Medzinárodné právo verejné, s. 81.
20 G8 is not defined as an internatinoal organisation, as it lacks stable structure and organs. However, its impact on world issues is
considerable. It is a symbol of hegemony of the developed countries in the world and many compare the G8 to the world government.
21 CAKMAK, C. Civil Society and International Law and World Politics, Definifition, Conceptual Framework, Problems, s. 7.
22 PAUL, J. A. NGOs and Global Policy-Making.
23 CAKMAK, C. Civil Society and International Law and World Politics, Definifition, Conceptual Framework, Problems, s. 32.
24 Submission to the President of the General Assembly by: Eurostep, Friedrich Ebert Stiftung, Global Policy Forum, North-South Institute,
Social Watch, Third World Institute, WEDO, World Federalist Movement- Institute for Global Policy.
25 Available 19.9.2010 on http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2443&lang=.1
Medzi najväčšie z nich patria General Electrics (USA), Royal Dutch Shell (Holandsko/Veľká Británia), Vodafone Group (Veľká Británia) a
Toyota Motor (Japonsko).
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(North America, Europe and Japan) and only five of them come from the developing world. Some TNCs concentrate huge
capital in their hands and their decisions on placing production and investments may become crucial to some states’
economies. Thus, the TNCs often have the capacity to dictate the general policy and concrete political decisions to the
governments (e.g. on tax, labour and technical standards or on building of the infrastructure). However, the transnational
corporations have no political responsibility towards the real holder of power, the citizens, as parliaments or governments
of the states have.26 Consequently, the globalisation is often criticized for undermining the basic principles of sovereignty,
accountability and democracy.
Lastly, integration groups are growing both in their quantity and quality. The states are aware of the economic
dependence and inefficiency of pursuing their individual interests alone. Thus, they join together and create larger units
with deep inner economic and non-economic bonds. Numerous integration groups operate in each continent nowadays,
whereby the most developed one is the European Union.
3

GLOBALISATION OF LAW

3.1

Explanation of the term
It is obvious from the previous chapter, how massive effects globalization has caused in each aspect of current
society’s life. New conditions and problems emerged in connection with globalisation and legal systems must necessarily
respond to them. Many issues (terrorism, pollution, lack of nourishment and of energy sources, poverty in the third world)
are produced by globalization and, paradoxically, they in turn require global response. Today’s affairs are so
interconnected that individual or collective approach of states no longer suffices. 27 However, the dynamism and intensity
of the globalisation changes often precede states’ adaptation capabilities.28 Serious difficulties exist in practise when
responding to new challenges by adopting coordinated legal tools. The variety of economic and political interests of states
and other powerful actors makes reaching a compromise very hard and impedes the common effort.
Generally, we may examine the effects of globalization in the law from two perspectives. Firstly, we may observe
the development in a national legal order of an individual state, which is influenced by the new social demands brought by
economic, political and cultural globalization. No state of today’s world may avoid globalizing and subsequent legal
changes. Secondly, we may review legal transformation tendencies in the light of the relation between two or more legal
orders. Considering that globalization signifies elimination of barriers between states, their intensive cooperation and
interdependence, it will reflect in the similar way in states’ legal systems.
What exactly do we understand under the term globalisation of law? Although, the term is truly meaningful and
up-to-date, it does not appear often in the academic literature. The definition we have found characterizes globalization of
law as a degree in which the world is governed by a common set of legal rules.29 In the absence of a stable definition, we
may also subtract its sense from the general definition of globalization using par analogiam method. Globalization of law
will then mean the elimination of differences which exist between legal systems of individual states. This elimination may
concern the forms of law, structure of legal systems, content of legal norms as well as methods of interpretation and
application of law. Consequently we come to the conclusion that the term globalization of law has a very close meaning to
unification, harmonization, convergence or coordination of law. There are certain differences between these terms; while
the unification of law results in identical law, the harmonisation of law only leads to similar legal norms.30 However, all
these terms denote processes and trends heading to the removal of differences between particular legal systems and
legal cultures, and growing convergence in law on the global basis.
3.2

World legal systems and their convergence
Law, its variability in different parts of the world and thus studies on its “globalization” are objects of comparative
legal discipline. It distinguishes about 200 legal systems, which correspond to the number of states, and which are further
grouped into several legal cultures, legal families or the so called big legal systems. There are several classifications of
the legal cultures. The most wide-spread one recognizes Continental (civil law), Anglo-American (common law) and
Islamic (religious) legal culture.31 These systems have been co-existing next to each other for centuries and, naturally,
they have been mutually influencing, mixing and overlapping. An act typical for Continental law is thus a source of law in
the Anglo-American system and a judicial decision typical for common law has a significant importance in the civil law
system, in turn. The influence of Western Continental and Anglo-American law on religious legal systems has been
perhaps the most distinctive, mainly during the colonisation era. The examples of overlapping between the world legal
systems include the combinations of common and civil law in Louisiana, Quebec and Scotland; of civil, common, religious

Available 19.9.2010 on http://www.editiondesign.com/fgf/knowledge/article007.html.
IVANIČKA, K. Globalistika, poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta, s. 36.
28 CIHELKOVÁ E. a kol. Světová ekonomika, s. 21.
29 Available 10.2.2010 on http://www.legalserviceindia.com/articles.
30 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromné, s. 64.
31 HRUŠKOVIČ, I. - KALESNÁ, K. - ŠTEFANOVIČ, M. Svetové právne systémy, s. 11 a nasl.
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and, quite recently, Ottoman law, such as Israel; of traditional Chinese law, common law and socialist Chinese law such
as Hong Kong; of common law, religious law and customary law such as India and Pakistan and so on.32
Due to globalisation and its open flow of ideas and economic factors across the world, the convergence
processes between legal systems and legal families have become even stronger. Mutual transmission of legal elements
occurs more often and new notions of mixed and hybrid jurisdictions have emerged.33 International cooperation
between states enhances and states coordinate their conduct by creating common set of legal rules, mainly on the forums
of international organisations and international conferences. The European Union, whose members are states of the
Continental Europe as well as the United Kingdom, must for instance reflect the Continental and Common law,
respectively. What is more, the rules of the international trade law, e.g. the Vienna convention on the international sales of
goods or the UNIDROIT principles, must be compatible with all the world legal cultures. If a unified legal norm is
incompatible with a legal order of an accepting state, it would not be applicable in practise. Therefore, the minimum
coherence needs to be achieved. Nevertheless, not only the international intercourse between states contributes to the
convergence of legal systems. On the national level, the legislators, courts and lawyers often tend to get inspired by
foreign legal orders. Judges are required to directly apply foreign law in cross-border disputes between private parties
while such relations grow massively in the age of globalisation. As a result, the law may no longer be perceived as strictly
local and by state borders delimited normative system. The law is becoming globalized and the comparative legal
discipline finds itself in its “golden era.”
As far as the relation between different world legal cultures is concerned, we would like to bring attention to a
specific and for globalisation a typical problem - the dominance of the West over the rest of the world. The prevalence of
Western, i.e. civil and common law patterns stems from the age of colonisation, when European countries imported the
metropolitan law to their former colonies where traditional religious legal rules were then in force. Taking into account, that
globalisation is generally perceived as growing Westernisation of the society,34 the spreading trend of Western legal
values and principles is also present in today’s era. The West has several tools at disposal: the residues of its colonial
influence, the inter-governmental organisations, where the Western countries have a decisive voice, or the transnational
corporations, which mostly come from the Western states. Nevertheless, as the famous Harvard professor in political
sciences Samuel Huntigton pointed out, the Western power is diminishing and our society is becoming multi-civilized with
other cultures and economies expanding, e.g. China, India, the Arabic countries, Russia or Brazil. Huntigton warned
before a large civilisation conflict that he foresaw to happen in the 21st century, and advised the West to step back from its
hegemonic interests.35 The tension between the West and the rest of the world is well visible in law. The Secretary
General of UNIDROIT, Herbert Kronke, emphasized the different views on the universalisation of law on the Luby VIII
legal days devoted to Europeisation and codification of law. He quoted a director of a German bank, according to whom
the Western societies demand unique world economic law, and then he confronted this view with a delegate from an
African state, who said that the global and truly functioning economic law will be an illusion until the international
organisations with Western influence remain persuaded that what is right for Europe, must be automatically appropriate for
the rest of the world.36
3.3

Modes of globalisation of law
The globalized either identical or at least similar legal rules of different states may be achieved in several ways.
Firstly, the states may unilaterally and independently of each other adopt parallel legal regulations because
globalisation causes similar developments on their territories. Sometimes, a state intentionally adopts legal rules of
another state, either in exact wording or adapted to its own conditions. Nevertheless, unilateral conduct of states is a less
frequent and efficient means of reaching unified law among states.
Bilateral and multilateral approach is far more common whereby a legally binding international treaty is the
most efficient tool to unify the law. The states often include bilateral agreements between each other, though further
reaching are the multilateral legal documents adopted on the forum of international organizations and international
conferences. Such documents will subsequently be implemented into the national law of contractual states on the basis of
an international legal obligation. Sometimes, the document may also serve as a model for national legislators.37 In this
respect, we shall distinguish classical and supranational international organizations. While legal documents adopted by
the former require ratification and they are not directly applicable on state’s territory, the documents adopted by the latter
are directly binding even in case a state did not vote for the adoption, and directly applicable on its territory without the
need of transposition into the national legal order. Therefore, the unification of states legal norms goes faster and more in
depth in the supranational organizations, e.g. in the European Union, than in the classical international organisations. On
the other hand, classical, i.e. purely intergovernmental, cooperation better preserves the principle of state’s sovereignty.
ÖRÜCÜ, E. What is a Mixed Legal System, Exclusion or Expansion? s. 1, 2.
ÖRÜCÜ, E. What is a Mixed Legal System, Exclusion or Expansion? s. 2.
34 In this context, even a humorous term „McDonaldisation“ has appeared to describe the globalisation process.
35 HUNTIGTON, S. P. Střet civilizací, s. 380 a nasl.
36 KRONKE H. Strukturprobleme und Metodenfragen der Harmonisierung des Privat- und Wirtschaftsrechts, s. 20.
37 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromné, doplnené vydanie, s. 64.
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Alongside the international treaties and the legally binding hard law, the soft law may become crucial for unification of
law, too. Although these sources are only politically and not legally binding, they often serve as a source de lege ferenda
and become legally binding later as treaties, customs or national pieces of legislation.38
Lastly, we shall not omit the importance of unofficial activities of private, civil society’s and academic nature
when discussing the globalisation of law. These endeavours lie outside of the scope of the official governmental actions
and include efforts of the influential non-governmental organisations, the trans-national corporations or other subjects,
mainly the academia. These actors may directly draft unified legal documents or influence the national and international
legislative processes by their lobbying. Private actors are especially important in the international commercial law where a
special private source of law created by the commercial practise called lex mercatoria has developed. A significant source
of lex mercatoria are the well-known Incoterms principles adopted by the private business organisation, the International
Chamber of Commerce. Although a legal document as a result of private unification process is not legally binding per se, it
may serve as a model for national legislation or for incorporation by reference by the parties upon which it becomes legally
binding.
4

FUTURE PERSPECTIVES – CREATION OF “THE WORLD LAW”?
In connection with the globalization of law, a hypothetical yet challenging idea inevitably emerges and leads to
vivid debates in expert and laic circles. Since globalization is, in general, perceived as an irreversible machinery, will it
proceed till the point of the fully globalized law? In other words, will a group of common unified legal norms once govern
the world? The idea of the World Law (Weltrecht) has been appearing since the 19th century and certain minimum
degree of ius unum is generally accepted to exist. Law is primarily formed within the development of the society as a
whole and creates universal stereotypes which states fulfil by specific forms of their legislation. Nevertheless, the
existence of the complete world law has been always rejected as an illusion. In the light of the massive processes of
internationalisation and globalization, that have been appearing in the last twenty or thirty years, one may reconsider this
view and accept such outcome as realistic. Undoubtedly, we believe that the globalisation of law will continue to develop
further. However, as we explain in the following next, we do not expect that this process will reach the point of the fully
unified law, at least in few years’ or decades’ time. When coming to this conclusion, we took into account several
boundaries of the globalisation of law which will be hardly overcome.
The first limiting factor is of territorial nature. As roughly indicated above, globalization is the world process, but
the integration of states’ economies is predominantly regional. The EU, EFTA, EEA, NAFTA, Mercosur, ASEAN and
numerous other groups existing in all continents have reached significantly higher degree of integration than the universal
GATT and WTO has. The regional integrations subsequently exercise much stronger influence over their members and
are far more efficient in creating common set of legal rules. In the end, we do not have to go far; the most successful
integration is the European Union, the law of which influences as much as 50% of national legislation of its member states.
The reason for a higher success of regional legal unification is that the historical, ideological and economic proximity of
states of certain geographical region presupposes harmony of interests, mutual confidence and accord. Thus, the
common legal framework is easier to be achieved and to be accepted on the regional than the global level. To sum up, we
do not expect universally globalized law, because the unifying process will be firmly polarised into the framework of
regional integration groups.
The second barrier to creating the identical world legal order is concerned with the subject matter scope of the
law which means that while certain legal branches or institutes will be open to globalising processes, others will oppose
them. As explained above, globalization does affect all aspects of life but not in the same intensity. Globalization’s impact
is still the most significant in the economic relations. The world important economic actors call for the creation of
harmonious legal environment enabling them smooth operation on the global market. Thus, those areas of law which are
closely connected with the economic aspects will be accordingly more unified. Financial law, customs law and commercial
law will, therefore, be the most globalized legal branches. Environmental law, labour law, competition law and the
intellectual property law show slightly less unifying tendencies as they are connected with the economic aspects indirectly.
Then come perhaps the criminal and administrative legal norms with certain unifying aspects only (terrorism, international
criminality, supranational crimes against humanity for the criminal law and democratisation and decentralisation trends for
the administrative law). The last places of the scale of the globalized legal fields are expected to be occupied by
constitutional law, civil law and family law. Although, we observe certain globalizing efforts in these branches, too, e.g.
consumer protection in the civil law area, human rights enshrined in states’ constitutions or strengthened position of
women and children in the family law regulations, the national sovereignty, traditions and values prevail over economic
interests in these branches. Consequently, the deeply rooted national concerns will impede the full globalisation of law.
Finally, as far as the subject matter globalisation of law is concerned, we should point out that the states are more willing
to unify the rules governing the cross-border relations than purely domestic matters. The international private law,
mainly the international trade law, is perhaps the most unified branch of law whatsoever. Globalization brings growing
number of relations with a foreign element and the states are forced to mutually guarantee rights to the citizens of each
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other. In contrast, the states preserve the autonomy to govern their purely internal issues. Therefore, the law will probably
proceed to further globalization especially in those areas that contain interstate aspects.
Lastly, we assume that the universalisation of law according to the Western model, stemming from the
colonisation era and supported by the current perception of globalisation as Westernisation of the society, will loose its
dominant character in the future. When taking into account the decline of Western influence and growth of the new
developing regions and economies, the global unification of law will no longer be West-oriented. As today’s society has
become multi-civilized, this argument further supports our view that the regional unification of law will be crucial in the
future.
5

CONCLUSION
Globalisation undoubtedly changes the contours of law. The free circulation of economic and ideological factors
inevitably causes changes in states’ legal orders. Today’s era is the era of euphoria in globalization and integration and
leads to optimism in unification of law. Although we may expect unification of certain legal branches, regions or rules
governing the cross-border relations, the fully unified world law remains to be a chimera. In other words, we do not
assume that Slovakia, the USA, Russia, China, Brazil and the Saudi Arabia will be governed by one identical law. Finally,
the West should take into account that not purely its legal values and principles must be used for the universal unification
of law, since each civilisation is a unique value itself.
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KÜCÜKDEVECI – DIRECT HORIZONTAL EFFECT OF A DIRECTIVE OR
BASIC PRINCIPLE OF EU LAW
Katarína Mikulová
Pan-European University, Faculty of Law
Abstract: The horizontal direct effect of a directive is highly controversial topic for commentators and Court of Justice of
EU in recent time gave a new point of view on the application of directives in disputes between private parties. Cases
Mangold and Kücükdeveci are interesting among all by that they widen scope of private relationships, on which would be a
directive applicable directly fulfilling the requirement, that this directive establishes the framework for application of general
principle of EU law, mostly the principle of equal treatment and prohibition of discrimination on grounds of age. Besides
these suggestions these two cases led to constitutional complaint submitted to German Federal Constitutional Court and
open a question, whether by the decision in Mangold case the Court of Justice of the EU exceeded competencies, which
were conferred on EU by the Treaties. No surprise occurred, but none the less these decisions of the Court of Justice of
EU law are controversial.
Key words: directive, equal treatment, non-discrimination on the ground of age, horizontal direct effect, legal certainty
1

INTRODUCTION
About direct effect and direct applicability of law of the European Union (further as „EU“) in general and in
particular of measures issued by EU institutions had been written a lot, especially about the direct effect and direct
applicability of directives. This article is about specific case-law developed by the Court of Justice of EU (further as “ECJ”)
in cases Mangold1 and Kücükdeveci2 and its influence on the application of EU law in Member States regarding the
principle of non-discrimination on the basis of age. The first one, Mangold case, was highly controversial and the
Kücükdeveci case reaffirmed its basic issues. These two cases are interesting in several ways, which I will discuss later
on. The main is that they initiated a discussion about the direct effect and application of directives in legal relationships
between to individuals3 once again and were base for Honeywell4 case before German Federal Constitutional Court
dealing with the control over transfer of sovereign rights from Member State to EU.
Before I get to the above mentioned cases, I would like to repeat all the effects which should the directives have
according to established case law of the ECJ. Firstly there is indirect effect, which has to aspects, negative and positive.
The negative aspect applies even before the transposition period expires, and means that the Member States should
refrain from adopting measures which would weaken the achievement of aims pursued by the directive5. The positive
aspect means the national courts are obliged to interpret the national law in conformity with the directive as far as possible
after the transposition period expires and the directive is not properly transposed to the national law6. In some cases the
ECJ allowed the incidental horizontal effect of the directive between the private parties, which means that the national
court applying the directive will set aside a conflicting provision of national law and instead will apply other provision of
national law, but not the directive itself7. In practice it is hardly distinguishable from the horizontal direct effect, but the
main difference is that the court wouldn’t apply the provision of EU law, only the provisions of national law. From this
enumeration of the principles connected with the application of a directive it seems how difficult is the position of national
judge and by the following cases the ECJ made it even more difficult.
2

MANGOLD CASE
On 22 November 2005 the great chamber of ECJ delivered a judgment in the Mangold case in a preliminary
ruling procedure initiated by the Labour Court in Munich. The ECJ answered questions about the interpretation of articles
2, 5 and 8 of the Framework Agreement on fixed-term contracts, put into effect by Council directive 1999/70/EC of 28 June

Case C-144/04 Werner Mangold v. Rüdiger Helm, from 22 September 2005, [2005] ECR I-9981.
Case C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, from 19 January 2010, official publication here http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0555:EN: NOT.
3 The term “individual” in this article will be used for both natural and legal private persons.
4 Decision of the German Federal Constitutional Court No. 2 BvR 2661/06 Honeywell GmbH against the judgment of the Federal Labour
Court of 26 April 2006 7 AZR500/04, english version here http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/rs20100706_
2bvr266106en.html.
5 See case C-129/96 Inter-Environmental Wallonie ASBL v. Région Wallone [1997] ECR I-7411.
6 See case 14/83 Von Colson and Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891, in horizontal relations see case C-106/89
Marleasing SA v. La Comercial Internacionale de Alimentacion SA [1990] ECR I-4135.
7 See case C-194/94 CIA Security International SA v. Signalson SA and Securitel SPRL [1996] I-2201.
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19998 and as regards the construction of Article 6 of Council directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a
general framework for equal treatment in employment and occupation.9
In this case, the factual background is important. On 26 June 2003 Mr. Mangold, the 56 year old man, concluded
with Mr. Helm contract that took effect on 1 July 2003, it was a employment contract, which last until 28 February 2004
and was based on the provision of German labor law, which implemented the above mentioned directives. This provision,
which took effect on 1 January 200310, stated as follows: “A fix-term employment contract shall not required objective
justification of when starting the fixed-term employment relationship the employee has reached the age 58. It shall not be
permissible to set a fixed term where there is a close connection with a previous employment contract of indefinite
duration concluded with the same employer. Such close connection shall be presumed to exist where the interval between
two employment contracts is less than six months. Until 31 December 2006 the first sentence shall be read as referring to
the age of 52 instead of 58.” In the other provisions there were some other exemptions from the ban of fix-term contracts
concluded repeatedly between the same employer and employee, but in the particular contract of Mr. Mangold there was
a provision, which stated that there is no reason for the fixed term of that contract other than that Mr. Mangold is over 52
and all other grounds for limiting the term of employment accepted in principle by the legislature were excluded by that
agreement.
In the proceedings before a national court Mr. Mangold claimed that the part of the contract which limits the
duration of the employment contract on the basis of the German law provision mentioned above is incompatible with the
Framework Agreement and with Directive 2000/78. Mr. Helm, the defendant in the main proceedings, argues that the
limitation of duration of employment contract and the exclusion of other possible exemptions is justified by the difficulty for
workers over 52 years with finding work having regard to the features of the labor market. Another very specific feature of
this case is that the date of the conclusion of the contract precedes the expiration of the period prescribed for transposition
of Directive 2000/78 into national law, even the decision was handed down before the expiration of transposition period11.
On this basis the national court raises, inter alia, a question, whether Article 6(1) of the Directive 2000/78 is to be
interpreted as precluding a provision of national law which, like the provision at issue in this case, authorizes the
conclusion of fixed-term employment contracts, without any objective reason, unless there is a close connection with an
earlier contract of employment of indefinite duration concluded with the same employer, with workers aged 52 and over,
contrary to the principle requiring justification on objective grounds and as a effect whether must the national court refuse
to apply the provision of domestic law which is contrary to Community law and apply the general principle of internal law,
under, which fixed terms of employment are permissible only if they are justified on objective grounds.12
Regarding this question the ECJ firstly stated that there is a scope for Member States within the Directive 2000/78
to provide in their national law some differences of treatment also based on age, but such difference of treatment shall not
constitute discrimination, if, within the context of national law, they are objectively and reasonably justified by a legitimate
aim, including legitimate employment policy, labour market and vocational training, and if the means of achieving that aim
are appropriate and necessary13. Than continued by examination of the legitimate aim and proportionality of the national
legislation at issue. The ECJ concluded that despite of the fact that there is a legitimate aim for the adopted measure, the
measure is disproportionate14. Until now there is nothing controversial in that decision.
The most important and interesting part of the decision is about how should the national court deal with the
discrepancy between the national German law and EU law. Firstly the ECJ noted that there is an obligation for Member
State deriving from its case-law, that a Member State may not, during the period prescribed for transposition, adopt
measures that may seriously compromise that attainment of the result prescribed by the directive15. So it doesn’t meter
that the transposition period was not over in the time of the proceedings and the mere fact that the particular provision is to
expire just few weeks after the date by which the Member State must have transposed the directive, is also not in itself
decisive16.
The ECJ than went on and stated that the Directive 2000/78 does not itself lay down the principle of equal
treatment in the field of employment and occupation and that this principle underlying the prohibition of those forms of
discrimination being found in various international instruments and in the constitutional traditions common to the Member
States. The ECJ than concluded, that the principle of non-discrimination on grounds of age must be regarded as a general
principle of EU law and then it decided that EU law, more particularly, Article 6(1) of the Directive 200/78 establishing a
general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as precluding a provision of
Official Journal L 175, 10/07/1999 P. 0043 – 0048.
Official Journal L 303, 02/12/2000 P. 0016 – 0022.
10 The law, which introduced this provision, came into force after Directive 2000/78 was published in the Official Journal of the European
Communities, but before the period allowed by Article 18 of that directive for its transposition had expired.
11 SCHMIDT, M. The Principle of Non-discrimination in Respect of Age: Dimensions of the ECJ’s Mangold Judgment. s. 505-524.
12 Decision in Mangold case, points 26-31.
13 Art. 6(1) of the Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in
employment and occupation.
14 Decision in Mangold case, points 59-65.
15 Case C-129/96 Inter-Environnement Wallonie [1997] ECR I-7411.
16 Decision in Mangold case, point 70.
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domestic law such as that at issue in the main proceedings which authorizes, without restriction, unless there is a close
connection with an earlier contract of employment of indefinite duration concluded with the same employer, the conclusion
of fixed-term contract of employment once the worker has reached the age of 52. It is responsibility of the national court to
guarantee the full effectiveness of general principle of non-discrimination in respect of age, setting aside any provision of
national law which may conflict with EU law on the basis of the Simmenthal17 decision, even where the period prescribed
for the transposition of that directive has not yet expired.
Before I provide you a criticism of that decision, let me sum up the main controversial points of this decision:
a) The provisions of directive/the general principle of EU law have such effect to exclude applications of conflicting
national rules, even if the period for transposition of the directive, which lay down the framework for equal
treatment in the field of employment, didn’t expired in the time of concluding the contract or in the time of
proceeding before national court or the ECJ,
b) The ECJ didn’t state that the provisions of directive have the effect to exclude the application of national law,
but that there is a general principle of non-discrimination based on age in EU law, which has the direct
horizontal effect,
c) The ECJ didn’t cite any of its previous cases when concluding this result18 and didn’t deal with the established
case-law about the prohibition of direct horizontal effect of directives.
The main substantial criticism was based on these allegations, firstly, if the principle of non-discrimination on the
ground of age is really part of the common constitutional traditions of Member States. This principle is not expressly
mentioned neither in the international law instruments cited in the preamble of the Directive 200/78 and as to the
constitutions of Member States, explicit ban of age discrimination can only be found in the Finish constitution.19 Despite
this the ECJ stated that this particular principle is part of the common constitutional traditions of Member States, not the
general principle of equal treatment as it is now regulated in Art 19 (1) Treaty on the functioning of the EU (herein as
“TFEU”). If the ECJ wanted to transfer its case-law on the prohibition of discrimination on the ground of gender to this kind
of case, there would arose another problem with the prohibition of direct horizontal effect. But the principle of nondiscrimination in respect of gender is applicable on the national level only inasmuch as it has found expression either in
specific EU law or in national law. For instance, in the case Defrenne III20 the ECJ stated that “at the time of the events
which form the basis of the main action there was, as regards the relationships between employer and a employee under
national law, no rule of Community law prohibiting discrimination between men and women in the matter of working
conditions other than the requirement as to pay referred to in article 119 of the Treaty”. The ECJ didn’t accepted the broad
explanation of principle of non-discrimination on the bases of sex, but only to that extend which was expressly stated in
the Treaty article. So if the ECJ was willing to adopt this Defrenne III ruling to the Mangold case, it would not lead to the
horizontal direct effect of the principle of non-discrimination on grounds of age.
Secondly, that according to the established ECJ’s case-law, there is a prohibition of direct applicability of
directives between private parties. Even if we accept that there is a general principle of non-discrimination based on age
the ECJ should explain why this principle is applicable directly between the private parties. But as long as we accept that
there wasn’t in national constitutional tradition a ban of discrimination based on age, the ECJ should explained why the
directive have such exclusionary effect towards the national law in the dispute between private parties. The ECJ however
didn’t mentioned the problem of horizontal direct effect of the directive or the general principle of EU law, but it seems that
he applied the general principle and the directive together in the case between private parties. The main question its
raises is whether the ECJ would have applied the principle of non-discrimination in respect of age if there wasn’t any
directive which will specify the rights of private parties in such cases as in the main proceedings. Possible answer to this
question is no. Probably the horizontal direct effect of directives would be limited to those constituting fundamental rights
and based on Art 19(1) TFEU21.
This decision initiated a discussion and there were great expectations how the ECJ will apply this decision in
future cases. This happens in the Kucukdeveci decision but the Mangold case also led to decision of German Federal
Constitutional Court in case Honeywell.
3

HONEYWELL CASE
The decision in Honeywell case, towards which I make just a few remarks, was long awaited and was delivered
after the decision in Kücükdeveci case. This case concerns a question whether the ECJ went beyond its competences in
Mangold decision and should be declare invalid as ultra-vires act by German Federal Constitutional Court.

Case 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629.
Only one case C-442/00 Rodríguez Caballero [2002] ECR I-11915, but in this case the ECJ provide a that ”where national rules fall
within the scope of EU law, and reference is made to the ECJ for a preliminary ruling, the CECJ must provide all the criteria of
interpretation needed by the national court to determine whether those rules are compatible with fundamental rights the observance of
which the ECJ ensures.” So it has nothing common with the reasoning about the direct effect of a general principle or a directive.
19 SCHMIDT, M. The Principle of Non-discrimination in Respect of Age: Dimensions of the ECJ’s Mangold Judgment, s. 519.
20 Case 149/77 Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, [1978], ECR 1365.
21 SCHMIDT, M. The Principle of Non-discrimination in Respect of Age: Dimensions of the ECJ’s Mangold Judgment, s. 520.
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In its judgment the German Federal Constitutional Court reaffirmed its doctrine “Kompetenz-Kompetentz”
established in the Solange II decision. It declared that the Federal Constitutional Court is empowered and obliged to
review acts in the part of the European bodies and institutions with regard to whether they take place on the basis of
manifest transgressions of competence or on the basis of the exercise of competence in the area of constitutional identity
which is not assignable and where appropriate to declare the inapplicability of acts for the German legal system which
exceed competences22. Then the Federal Constitutional Court continues with explanation, where it is appropriate to
declare such an act inapplicable. Firstly it must be manifest that acts of the European bodies and institutions have taken
place outside the transferred competences and this happens when the European bodies and institutions have
transgressed the boundaries of their competences in a manner specifically violating the principle of conferral, so the
breach of competences is sufficiently qualified. So it has to be obvious and the act in question needs to lead to a
structurally significant shift in the arrangement of competences between the Member States and the EU to the detriment of
the Member States.
Finally, the Federal Constitutional Court decided that the decision in Mangold case is not a sufficiently serious
breach of the ECJ’s competences in the abovementioned meaning. The Federal Constitutional Court didn’t examine
whether there is an established general principle of non-discrimination based on age or whether the interpretation and
application put forward by the ECJ of this principle or the directive is alright.
4

KÜCÜKDEVECI CASE
The Kücükdeveci case concerns the same directive 2000/78 and the same principle of non-discrimination on the
basis of age in respect to termination of the employment relationship. The national legislation in question provides that the
notice period before termination of the employment depends on the duration of employment relationship between
employee and employer and in calculation of the length of employment, the periods prior to the completion of the
employee’s 25th year of age are not taken into account.
Ms. Kücükdeveci started to work for Swedex company at hers age of 18. The employer calculated the notice
period as if she had three years’ length of service, although she had been in the employment for 10 years and didn’t
accepted her letter, by which she demanded longer notice period. Ms. Kücükdeveci contested her dismissal before the
Labour Court and argued that her notice period should have corresponded to 10 years’ service. She alleged that the part
of the provision of national law, according to which the service before the age of 25 do not count, discriminates on grounds
of age, contrary to EU law, and must be disapplied. On these grounds the Higher Labour Court, hearing the case on
appeal, submit several questions to the ECJ, regarding the compatibility of the national provision in question with the EU
prohibition of discrimination on grounds of age, in particular the directive 2000/78 and the possible existence of the
justifiable reason for that provision in national law. The most interesting question is whether the national court should in
the legal proceedings between private parties disapply a statutory provision which is explicitly contrary to EU law, or is the
legitimate expectation of persons subject to the law to be taken into account so that a provision becomes inapplicable only
after the ECJ has ruled on the disputed provision or a substantially similar provision.
In the beginning I want to stress that the argumentation given by the ECJ in this case is more persuasive towards
the sensitive questions pointed out earlier in this article, although the ECJ uses the same course of argumentation and
very often refer to the decision in Mangold case, especially when writing about the principle of non-discrimination on the
grounds of age and the effect of it. Referring to the Mangold case the ECJ held that the directive 2000/78 does not itself
lay down the principle of equal treatment in the field of employment and occupation, which derives from various
international instruments and from the constitutional traditions common to the Member States, but has the sole purpose of
laying down a general framework for combating discrimination on various grounds including age23. And add with reference
to the Mangold case also that the principle of non-discrimination on grounds of age is a general principle of EU law. By
reference to the Defrenne II24 case the ECJ held that the directive 2000/78 gives specific expression to that principle. After
that the ECJ cited Art 21(1) of the Charter of fundamental right of the EU according to which any discrimination based on
age shall be prohibited. After that held that it is the general principle of EU law prohibiting all discrimination on ground of
age, as given expression in Directive 2000/78, which must be the basis of the examination of whether EU law precludes
national legislation such as that at issue in the main proceedings before national court25.
The ECJ then examined if the contested provision of national law is in conflict with this principle. Firstly, the
provision falls within the scope of EU law, is laying down rules on the conditions of dismissal and contains a difference of
treatment on grounds of age. Nevertheless this provision could be justified by a legitimate aim, including legitimate
employment policy, labour market and vocational training objectives, and if the means of achieving that aim are
appropriate and necessary. As long as the Member States enjoy a broad discretion in the choice of the measures capable
of achieving their objectives in the field of social and employment policy, the ECJ measured the necessity and
appropriateness of the provision. It held that the legislation is not appropriate for achieving the aim of greater flexibility in
Decision in Honeywell case, point 55.
Decision in Kücükdeveci, point 20.
24 Case 43/75 Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, [1976] ECR 455, point 54.
25 Decision in Kücükdeveci, point 27.
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personnel management by alleviating the burden on employer in respect of the dismissal of young workers, from whom it
is reasonable to expect a greater degree of personal or occupational mobility, because it applies to all employees who
joined the undertaking before age of 25, whatever their age at the time of dismissal26.
To the role of national court the ECJ stated that it is for the national courts to provide the legal protection which
individuals derive from the rules of EU law and to ensure that those rules are fully effective. Unlike in the Mangold
decision, the ECJ expressly mentioned the prohibition of horizontal direct application of directives between private parties
of the dispute referring to traditional case-law in this field. But because the directive 2000/78 merely gives expression to
the principle of equal treatment in employment, in this case it is just a specific application of the general principle of equal
treatment and the national court must provide, within the limits of its jurisdiction, the legal protection which individuals
derive from EU law and to ensure the full effectiveness of that law, disapplying if need be any provision of national
legislation contrary to that principle27.
To the obligation to submit a preliminary reference before disapplying a national rule which is incompatible with
EU law the ECJ held that there is not such an obligation, even if the national court cannot set aside such provision alone
without declaration made by Constitutional Court of unconstitutionality of this provision. The national court has only
possibility to do so. The ECJ reaffirmed its case law that such provision must be disapplied on the basis of principle of
primacy of EU law the particular principle of non-discrimination on grounds of age.
In this judgment the ECJ take care of the precise argumentation also to the questions raised by the Mangold case
suggested above and it was the only case to which the ECJ referred seven times when providing argumentation to the
direct application of the principle of equal treatment. In some parts it seems like the ECJ in the Kücükdeveci judgment
gives as the explanation of the Mangold judgment. On the other hand from this judgment it can be derived that besides the
vertical direct effect, indirect effect and incidental horizontal effect, the provisions of directive, when they define a
framework for application of general principle of equal treatment within the EU legal system, can now exclude the
application of conflicting national law provisions in disputes between private parties.
5

CONCLUSION
The main problem with this effect of Kücükdeveci judgment is the implications for legal certainty of private parties,
in this case in the employment relationships. The question is whether the legal certainty can be better fulfilled by the
denying the horizontal direct effect of directives or by allowing it.
The reasons put forward by the ECJ according to the ban of horizontal direct effect of directives are well known
and are based on the wording of the Art 288 TFEU (which didn’t change after the Lisbon Treaty came into force),
distinction between regulations and directives, discretion leaved for Member Stated by the directive and protection of legal
certainty of defendants against whom cannot be the directive enforced. Some commentators added that not all directives
where in the past published in the Official Journal and that the legislative measures, which should have primacy, were
adopted by the EU institutions within so called “democratic deficit” on the opposite to the national legislation adopted by
the democratic institutions within the democratic system.
There is also lot of criticism of this approach of the ECJ.28 Because of the limited space, I will only focus on the
legal certainty of individuals. The national court should bear in mind all the effects that the directives could have towards
the provisions of national law, even if the provision do not implement them directly as in the Kücükdeveci case. Firstly the
national court should decide if there is possibility to interpret the national law in conformity to the directive, without crossing
the line of judicial re-writing of legislation. When there isn’t such possibility, because it would lead to interpretation contra
legem, the court should decide whether the defendant is state organization or not. If it is a private party the court should
either decide whether there is any incidental effect of the directive and the court could exclude one national law provision
and apply different national provision on that legal relationship. Or to decide that the directive forms a framework for
application of some general principle of EU law and apply such directive in the dispute between private parties.
Why is it for the private individual more certain to undertake a judicial procedure to determine whether there is an
obligation deriving from a directive, than to find a particular directive in Official Journal, read it within the relatively long
transposition period and arrange its legal relations according to that directive, if the obligations are sufficiently clear and
precise
According to my opinion, the importance of the Kücükdeveci case is that it raises once again the debate about the
horizontal direct effect of directives and extent the application of the directives in other situations between private parties
and once it could lead to direct application of directives in their entirety, which would make the relations between
individuals effected by EU law more clear and certain. In the meantime this judgment would mean only greater
disappointment of national judges applying EU law in disputes between private parties and more prelimininary questions
addressed to the ECJ.

Decision in Kücükdeveci, points 39 and 40.
Decision in Kücükdeveci, point 51 with express reference to the point 77 of the decision in Mangold case.
28 See for instance CRAIG, P. - DE BURCA, G. EU Law, Text, cases and materials, s. 303, WARD, A. Judicial Review and the Rights of
Private Parties in EU Law, s. 78-85.
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LAND LEGISLATION AND JURISPRUDENCE IN SLOVAKIA SINCE 1944 (WITH
FOCUS ON ‘BENEŠ DECREES’)
Maroš Piľa
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The paper deals with land reform in Czechoslovakia prior to and after World War II. When the Austro-Hungarian
Empire de jure ceased to exist on October 31, 1918, just a few days before World War I was over, the Czecho-Slovak
Republic as a newly formed country launched its preparations for land reform. The purpose of the so-called ‘First Land
Reform’ of 1919 was lawful repartition of large-scale land ownership. Unfortunately, the reform was left incomplete
because the outbreak of World War II prevented it. During Nazi occupation of Czechoslovakia (1938 - 1945) the
government-in-exile headed by president E. Beneš (based in London, UK) issued a series of laws widely known as ‘Beneš
Decrees’. The Decrees dealt with many issues (retribution, confiscation, expatriation, transfer, etc.). The most
controversial question about the Decrees is property confiscation of those who betrayed the Czechoslovak Republic.
During the Communist Era (1948 - 1989) most of the agricultural land was in the hands of the state and organized as
farms and co-operatives. The main changes towards land legislation were made after November 1989. Since than,
legislation of the Slovak Republic has been reflecting new legal arrangement to support land consolidation in respect of
global changes in a democratic world.
Key words: Reform. Land legislation. Czechoslovak Republic. ‘Beneš Decrees’. Confiscation. Collectivism.
1

INTORDUCTORY REMARKS
The purpose of this paper is to provide an insight into the land legislation in Czecho-Slovakia from 1919, until the
present day with primary focus on ‘Decrees of the President of the Republic’, mostly referred as ‘Beneš Decrees’. The
Decrees did reflect the need of the Republic to deal with Nazi supporters during the period of Nazi occupation (1938 1945).
The post war land legislation (after 1945) therefore had been influenced by three main factors:
1. Incompleted Land Reform1 in the ‘First Czecho-Slovak Republic’ (1918 – 1938, officially
the Czechoslovak Republic2).
2. Land ownership of German/Hungarian nationals and/or others who betrayed the Republic
(wartime traitors and collaborators accused of treason).
3. Need for a new legal arrangement of Land legislation.
The land reform in Czecho-Slovakia could be divided into four phases:
a) During ‘First Czecho-Slovak Republic’ (1918 - 1938).
b) From Slovak National Uprising to the Communist takeover (August 1944 – February
1948).
c) The Communist Era (February 1948 – November 1989).
d) Post-communist era (after November 1989).
2

WAY TO ‘FIRST LAND REFORM’
Liquidation of feudalism3 in Austro-Hungarian Empire liberated rural population from serfdom, but large-scale
land ownership in possession of aristocracy remained untouched. Peasants (no more termed as serfs since 1781/1785)
despite new freedoms granted by Revolution of 1848/9 could not afford to buy a land. Peasants technically remained in
the same position because they were still tied to the land they worked on.
The outbreak of World War I (1914 - 1918) prompted their ambitions to own and live off the bounty of own land.
Aftermath of World War I accelerated the process of land repartitioning and because of this in following years many
European countries underwent major land reform. Democratic governments in newly formed countries (e.g. Poland,
Czechoslovakia) had decided on reform of legal regulation in land legislation.

The Reform begun by issuing an Act no. 215/1919 Coll. About Large-scale Land Detention from April 16, 1919.
Used since adoption of Constitutional Act no. 121/1920 Coll. from March 6, 1920, which established the Constitution of the
Czechoslovak Republic.
3 Feudalism. 1. A landholding system, particularly applying to medieval Europe, in which all are bound by their status in a hierarchy of
reciprocal obligations of servise and defense. ● The lord was obligated to give the vassal (1) some land, (2) protection, and (3) justice.
[…] 2. The social, political, and economic system of medieval Europe. – also termed as feudal system. – feudalistic, adj. Definition by
GARNER, A. B.: Black's Law Dictionary, s. 655
Feudalism was not completely destroyed in France until the French Revolution (1789), and it persisted in Habsburg lands until 1850 and
in Russia until 1917 (Great October Socialist Revolution).
1
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The purpose of Land Reform of 1919 launched in Czecho-Slovakia, was repartition of large-scale land ownership
(mostly manors) in favour of peasants.
The Reform in the Czechoslovak Republic had caused that large-scale land ownership which was mostly in
possession of Hungarian and German aristocracy/nobility came into the hands of Slovak and Czech middle class
(burgeoisie). Large-scale land ownership had therefore ceased to exist (in massive extent of course). It is worth
mentioning the Reform was a great disappointment for insolvent peasants and lacklands.
3

BENEŠ DECREES: IMPLICATIONS
In the thirties when Europe was in the turmoil of Nazi ideology the Czechoslovak Republic had to face numerous
threats concerning its territorial integrity.4 On September 29, 1938 was signed Munich Agreement (Munich Pact5) upon
which were territorial demands made by Nazi Germany internationally approved (without involvement of Czechoslovakia;
from our standpoint it was Munich Dictate). Without a doubt, very important role in dissolution of the ‘First Czecho-Slovak
Republic’ played the fifth column. President E. Beneš resigned from office on October 5, 1938 and thereafter fled to United
Kingdom. Later as a result of subsequent events in Czecho-Slovakia the Vienna Arbitration Award (November 2, 1939)
served its purpose and additional territories were lost.
In the midst of an constitutional emergency (between July 21, 1940 – October 27, 1945) according to
Constitutional decree no. 2/1940 Coll. adopted by ‘Provisional Czechoslovak government’ in London were issued the
‘Decrees of the President of the Republic’. Summing-up 143 Decrees were issued (126 Presidential Decrees and 17
Constitutional Decrees)6.
,,Their effect was later approved ex tunc by the Temporary National Assembly: the one-chamber lawmaking body
of Czechoslovakia, exercising its power from October 1945 until May 1946, by constitutional law No 57/1946, collection of
laws.“7 All of the Decrees were retroactively ratified by the ‘Provisional National Assembly’ in 1946. With regard to the
Decrees it is necessary to differentiate between those decrees which are no longer valid and those that have retained
their effect.
Under certain circumstances8 as stated in the Decrees, each even legal acquirance of property within the period
from September 29, 1938 to the end of World War II (May 8, 1945 in Europe) became null and void from the beginning (ex
tunc). Everyone who had Hungarian/German nationality and/or whoever else had betrayed the Republic regardless of
nationality9 was deprived of property rights (possession of both movable and immovable property).
In late August 1944 Slovak National Council after the outbreak of the Slovak National Uprising took over the
entire legislative, administrative and executive powers all over Slovakia. Executive orders issued by this authority had
force of laws. Only with prior consent of Slovak National Council the ‘Decrees of the President of the Republic’ could
came into force within territory of Slovakia (not Czechoslovakia) also including the southern parts of Slovak territory
taken in 1939 by Kingdom of Hungary upon Vienna Arbitration Award. The ‘Beneš Decrees’ were valid within territory of
Slovakia since April 21, 1945.10
,,In 1945 […] the majority of fundamental laws, presidential decrees and regulations of the Slovak National
Council concerning de-nazification were passed to cover the mayor criminal, confiscation, expatriation aspects.“ 11
(citation bolded by M. P.)
Confiscation of property was a sanction imposed on ‘Traitors and enemies of the Czechoslovak Republic‘ 12 who
were not sentenced by criminal court decision on an individual basis. It is presumed that perpetrators (divided into two
groups) were guilt because: 1. they did act (actively) against the Republic 2. or they did fail to act against totalitarian
regime. Regardless of the merits, presumed perpetrators could exculpate itself from liability for high treason by showing
that they actively acted against totalitarian regime.13

4 Teritoriality. Int’l law. The principle that a nation has the right of sovereignty within its borders. Definition by GARNER, A. B.: Black's Law
Dictionary, s. 1512
5 It depends on source. The Agreement was after WW II legally nullified (see A. Eden’s note to J. Masaryk on August 5, 1942, text in
League of Nations Treaty Series, vol. 204, pp. 378-380)
6 Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty. s. 16.
7
Memorandum on the Beneš Decrees: Center for Legal Analyses-Kalligram Foundation Available from:
http://www.kbdesign.sk/cla/projects/benes/cla_analysis/benes_decrees.htm
8 See § 1 sub. 1 Decree no. 5/1945 Coll. Decree of the President of Invalidity of Some Regulations of Properties from the Period of the
Occupation and on National Management of the Properties of Germans, Hungarians, traitors and collaborators, and certain organizations
and institutions from May 19, 1945.
9 See § 4 and 5 of the above-mentioned Decree; the term ‘Unreliable persons of the state‘ is used.
10 See regulation of Slovak National Council no. 30/1945 Coll. About Legislative Power in Slovakia
11 Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty. s. 246.
12 See § 3 sub. 1 Decree no. 12/1945 Coll. Decree of the President on Confiscation and Urgent Distribution of Agricultural Land of
Germans, Hungarians, Traitors, and Enemies of the Czech and Slovak Nation from June 21, 1945.
13See § 1 sub. 2 and § 3 sub. 2 of the above-mentioned Decree.
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,,It is claimed that the decrees were based on the concept of ‘collective guilt’. This is not true. Almost every
decree explicitly stated that the sanctions did not apply to anti-fascists.“ 14
As cited the concept of ‘collective guilt’ was not applied. What was applied is the‘presumption of responsibility’
which is obviously beyond the guilt and has broader social, historical and legal meaning. Every citizen shall be responsible
for all actions of his/her government, hence demand for protection of human rights, maintain international peace and
security, otherwise must be ensured that is responsible for all actions taken by the government.
‘Presumption of responsibility’ is not contrary to ‘presumption of innocence’,15 the latter is considered as universal
rule of criminal law. Proof of innocence was placed upon defendant to disprove a fact (the defendant had the burden of
establishing the existence of certain facts that gave rise to a defense.) This rested upon fact that defendant should act
actively against totalitarian regime. Even inactivity as a result of social resignation was considered as approval with crimes
committed against the Republic and in broader meaning against humanity as it was presented at Potsdam Conference in
1945.
Summing-up the ‘Decrees of the President of the Republic’ are cogent, unequivocal, undeniable, indefeasible,
unrefutable and in compliance with international and Czechoslovak law and therefore considered as inherent part of
the Slovak and Czech legal order.
4

COLLECTIVISM AND POST-COMMUNIST ERA
In 1947 Czechoslovak government decided on complete revision of the ‘First Land Reform’ of 1919. The ‘Second
Land Reform’ affected two groups of landowners. Farmers owning over 50 ha of land and all landlords (factual existence
of lease or rent agreement) were deprived of land. Principle – ‘The land belongs to those who work it’ was applied.
The year after communist takeover (February 1948) were formed farms and co-operatives as a kind of
collectivised farms. The act of Slovak National Council no. 81/1949 Coll. from April 7, 1949 definitely swept private land
ownership and the Land reform was considered finished in its main features.
After Velvet Revolution in November 1989 situation had rapidly changed. People who had been dispossessed of
their land during the Communist Era (from February 1948 to December 1989) had to lodge a claim for the restoration with
the Slovak Land Fund. Such claims had to be applied until end of the year 2004.
5

CONCLUSION
International aspect of land confiscation of Germans, Hungarians, traitors, and enemies of the Czech and Slovak
nation was, is and probably will be considered as friction among the concerned parties. Legal issues arising from land
legislation in Slovakia (Czechoslovakia) and its affiliated topics (Beneš Decrees a. o.) are still considered to be openended questions.
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Available
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15Presumption of innocence. Criminal law. The fundamental principle that a person may not be convicted of a crime unless the
government proves guilt beyond reasonable doubt, without any burden placed on the accused to prove innocence. Definition by
GARNER, A. B.: Black's Law Dictionary, s. 1225.
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VICARIOUS LIABILITY IN AUSTRIA
Eva Ondreasova
University of Vienna, Faculty of Law
Abstract: The liability rules in the Austrian Civil Code do not differentiate in principle between contractual and noncontractual damage. One of the main exceptions from this rule is the rules governing the liability of a principal for his
helpers. Vicarious liability or liability for helpers in Austria is regulated by § 1313a and § 1315, two provisions of the
Austrian Civil Code. It is necessary to consider the specific requirements for liability of the principal and assess whether
the Austrian rules fall under the strict definition of vicarious liability, meaning liability irrespective of any fault of the
principal. However, looking at the statutes alone is not sufficient. Austrian law has developed some specific concepts to
broaden the scope of liability of the principal, which also need to be examined and their rationale explained. Furthermore,
as the 200th anniversary of the Austrian Civil Code approaches it is necessary to examine both provisions and compare in
particular § 1315 to the model rules and principles of the DCFR and PETL in order to asses the necessity and potential
scope of reform.
Key words: Vicarious liability, Liability for auxiliaries or helpers, Enterprise liability, Employers’ liability, Austrian Civil
Code, DCFR, PETL.
1

VICARIOUS LIABILITY IN THE AUSTRIAN CIVIL CODE (ABGB)
Vicarious liability in the strict sense of the term describes a liability of the principal for his agents or helpers, or in
the language of PETL “auxiliaries”, irrespective of any fault on the part of the principal.1 This paper will show whether the
Austrian provisions fall under the term vicarious liability in its strict sense. Furthermore, it will be discussed how these
provisions compare to the DCFR and PETL model rules and whether there is need for reform.
Liability law in Austria is a uniform regime. The same rules govern contractual and non-contractual liability. There
are, however, some exceptions to this general principle of Austrian tort law,2 one of the most relevant in practice being the
liability for helpers’ scheme in the ABGB.
§ 1313 states the ground rule of the Austrian approach, stipulating that “a person is not generally liable for the illegal acts
of another in which he has not participated.”3 This clearly provides that there should be no liability for another’s conduct
unless the law specifically provides otherwise. There are numerous provisions, especially in the laws concerning strict
liability for risk-based endeavours4, which stipulate exemptions from this basic principle. The ABGB itself provides for a
liability scheme for helpers in § 1313a and § 1315, depending on whether a contractual liability exists between the
principal and the tort victim. This paper will concentrate on those two provisions and not the special provisions found in
specific statutes dealing with risk-based endeavours. Liability based on the rules on liability for conduct of representatives
or statutory organs of an enterprise5 or for a flaw in the enterprise’s organisation or structure6 will not be discussed; nor
will liability of the principal for his own faulty conduct be covered, meaning for example negligence in choice or
supervision, which is governed by the general rules of liability for negligence found in §§ 1293 ff ABGB.
2

CONTRACTUAL LIABILITY: THE § 1313A

2.1

Prerequisites of Application and Liability
§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden seines gesetzlichen
Vertreters sowie der Personen, deren er sich zur Erfüllung bedient, wie für sein eigenes.

European Group on Tort Law, Principles Chapter 6 note 2 (Moréteau).
Examples include the norm § 1298, that stipulates a reversal of proof concerning fault mainly in cases of a contractual liability.
Furthermore, pure economic loss is in principle only compensated in cases of contractual liability. Cf further Harrer in Schwimann3 Vor
§§ 1293 ff note 1; § 1298 note 1 ff; Welser, Bürgerliches Recht II13 337.
3 Translation found in Baeck, Civil Code 257.
4 Examples can be found in the ABGB (cf § 1319a); most are located in special statutes, see for example § 19 EKHG in the cases of
damage incurred during the operation of a vehicle. Cf for more examples Reischauer in Rummel3 § 1313 note 2 f; Karner in KBB3 § 1313
note 1; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 36; Koziol, Haftpflichtrecht II2 362 f.
5 The liability for the conduct of representatives („Repräsentantenhaftung“) is seen as a way to avoid the narrowness of § 1315, described
bellow. Cf OGH 2 Ob 107/98v JBl 1998, 713; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 1, 24; Harrer in
Schwimann3 § 1315 note 4.
6 Cf 4 Ob 18, 19/84 ZAS 1985/4 (P. Bydlinski); Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 34; Posch in
Schwimann3 § 26 note 33.
1
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Article 1313a. A person who is under an obligation of performance to another is liable to the latter for the fault of
his legal representative and of persons whom he has employed for the performance, in the same manner as for his own
fault.7
§ 1313a addresses liability of the principal in cases where he has used others as helpers in order to fulfil one of
his obligations to the tort victim. There are four important conditions of the application of § 1313a and the liability of the
principal under this provision. The principal has to owe a duty or obligation specifically to the tort victim, the causation of
harm has to have a certain connection to the performance of this duty or obligation, the person who is the primary tort
feasor has to be qualified as a helper in the sense of § 1313a and there has to be faulty conduct by the helper. Faulty
conduct of the principal is not a prerequisite.
At first glance this seems to be a comparable provision to English vicarious liability, where the tort of the
employee is attributed to the principal and the principal is strictly liable for torts of his employees without there needing to
be fault on the part of the principal.8 However, in Austria the fault requirement is assessed based on the conduct of the
helper, but is then set against the duties that bind the principal including the specific level of care the principal owes to the
tort victim.9 This makes § 1313a primarily a provision of attribution of conduct10 and not fault. The conduct is assessed as
if it was the principal’s against the duties he is obligated to fulfil. The principal is liable irrespective of whether or not the
helper himself is liable for the harm he has caused.11
The most important condition for the application of § 1313a is that there is an obligation of the principal and that
he has a duty to fulfil specifically to the tort victim.12 In other words, there needs to be a special legal relationship between
the principal and the tort feasor.13 This is not limited to contractual relationships, but also includes relationships based on
private law like tort or restitution or on public law.14 When fulfilling an obligation or duty originating out of these
relationships § 1313a applies when helpers are used.
However, it is not sufficient that this obligation or special relationship between principal and tort victim exists. It is
also necessary that the helper injured or damaged the tort victim or his estate during the performance of this duty or
relationship. A tort which is merely incidental to the performance will not trigger the liability of the principal.15 One has to
examine the owed duty in particular. If there is a close enough connection to the duty, even intent on the side of the helper
to commit the tort will not severe the connection and the principal will be liable.16 In a case where a plumber’s helper uses
the opportunity of being in the victims home to steal some of the householder’s belongings the principal is not liable under
§ 1313a.17 He can only incur liability if he is at fault, by for example neglecting his supervisory duties. However, if the
special relationship is a contract to store specific goods, the specific duty of care and main obligation of the contract
includes not stealing or damaging the specific property. In this case, if the helper steals the stored goods, the connection
to the performance of the obligation to store the goods safely is close enough to make the principal liable for the theft by
the helper under § 1313a.18
The fourth requirement is that the person being used to fulfil an obligation can be classified as a helper in the
sense of § 1313a. A helper is to be understood in a very broad manner, not limited to employees and also including

Translation found in Baeck, Civil Code 257.
The conduct of the principal is irrelevant; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 1.
9 OGH 1 Ob 656/88 SZ 61/190; 1 Ob 62/00z SZ 73/151 with further examples; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00
§ 1313a note 76; Karner in KBB3 § 1313a note 9; Huber in Schwimann, ABGB, Ta-Komm § 1313a note 9; Reischauer in Rummel3
§ 1313a note 12 f.
10 Cf Karner in KBB3 § 1313 note 1; Huber in Schwimann, ABGB, Ta-Komm, § 1313a Rz 2.
11 Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 76. The helper would only be liable according to the liability rules for
non-contractual liability, OGH 3 Ob 529/77 SZ 51/97; 6 Ob 155/04v MietSlg 56.193; cf Reischauer in Rummel3 § 1313a note 14; Harrer in
Schwimann3 § 1313a note 26; Koziol, Haftpflichtrecht II2 349 f.
12 General duties of care owed to everyone are not sufficient. OGH Prä 925/35 JB 50 neu = SZ 18/150; 10 Ob 68/06g bbl 2007/100;
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 5; Harrer in Schwimann3 § 1313a note 10; Koziol, Haftpflichtrecht
II2 336 f with further examples.
13 OGH 7 Ob 72/67 JBl 1968, 150; 1 Ob 5/91 = JBl 1991, 586; Harrer in Schwimann3 § 1313a Note 10; Schacherreiter in
Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 3; Karner in KBB3 § 1313 Note 1; § 1313a Note 2; Koziol, Haftpflichtrecht II2 336.
14 OGH 10 Ob 68/06g bbl 2007/100; 10 Ob 68/06g bbl 2007/100; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 3,
25 ff with further examples; Karner in KBB3 § 1313a note 2; Harrer in Schwimann3 § 1313a note 10, 21; Reischauer in Rummel3 § 1313a
note 2, 6; Koziol, Haftpflichtrecht II2 336 ff.
15 OGH 1 Ob 643, 644/84 SZ 57/196; 3 Ob 296/98w ZVR 2000/102; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a
note 66; Harrer in Schwimann3 § 1313a note 22; Koziol, Haftpflichtrecht II2 343; Koziol/Vogel, Austrian Law, in: Spier, Unification
note 26 ff.
16 OGH 1 Ob 643/84 JBl 1986, 101; 7 Ob 400/97t SZ 68/106; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 71 ff with
further cases and examples; Karner in KBB3 § 1313a note 8; Reischauer in Rummel3 § 1313 a Note 3; Koziol/Vogel, Austrian Law, in:
Spier, Unification note 28.
17 Cf OGH 3 Ob 296/98w ZVR 2000/102; Koziol/Vogel, Austrian Law, in: Spier, Unification note 27.
18 OGH 7 Ob 400/97t SZ 68/106; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 73); Koziol/Vogel, Austrian Law, in:
Spier, Unification note 28.
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occasional helpers.19 There has been case law insisting on authority over the conduct of the contractor or any form of a
superiority relationship.20 However, recent case law21 and the academics include independent contractors in the definition
of helper, irrespective of any superiority relationship or authority over conduct held by the principal.22
The relationship between the helper and the principal does not have to be a contractual one, merely occasional
help with a gratuitous intent is sufficient.23
2.2

Extensive Interpretation of the Prerequisites of Application of § 1313a
Even though at first glance § 1313a may appear like a just rule, there has been extensive interpretation of the
conditions when it is to be applied. The reason is that § 1315, applicable in cases of liability without a special relationship
between principal and tort victim, is commonly found as too narrow.24 This has led to various attempts at an extensive
interpretation of the conditions for application of § 1313a, so as to leave as little room as possible for the application of
§ 1315.
One of the benefits of the legal concept of culpa in contrahendo is the existence of a special relationship that
leads to the application of § 1313a.25 When a person is injured during the negotiations before a contract or even earlier
when the parties are only preparing to enter into negotiations, a special relationship has already been formed. Under this
heading a potential client who slips and falls in front of a store can claim compensation from the store owner if one of his
helpers did not sufficiently clean the entryway or even the pavement in front of the store from ice and snow. That the
potential client was planning to enter the store with the intent to buy goods or services is enough to create the special
relationship and the existence of a duty owed specifically to the victim necessary to incur liability under § 1313a.26
Another extension is the so called institute of a contract with a protective purpose in favour of third parties.27 Even
though the contract in this case is only between the principal and another third party, the tort victim is included in the
protection of the contractual duties of care. This is the case if he has no comparable contractual remedy against any of the
parties of the contract, belongs to one of the parties’ sphere of interest and is affected by the performance of the contract
due to his close connection to the performance in a foreseeable28 way.29 This leads to the application of § 1313a because
there is a special relationship between principal and tort victim.30. One example is a renovation contract for an apartment
building, where the contract is between the owner of the building and the construction company, but family members of the
tenants or of the owner living in the building are included in the contractual duties of care, meaning § 1313a is applicable
and they can sue the construction company directly.31
3

NON – CONTRACRUL LIABILITY: THE § 1315
§ 1315. Überhaupt haftet derjenige, welcher sich einer untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen Person zur
Besorgung seiner Angelegenheiten bedient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft einem Dritten zufügt.

19 This is the case for § 1313a and § 1315, cf Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 36; § 1315 note 7;
Karner in KBB3 § 1315 note 2; Koziol, Haftpflichtrecht II2 340, 353.
20 Cf OGH 1 Ob 711/89 SZ 63/201; 4 Ob 2112/96 SZ 69/115.
21 OGH 1 Ob 269/99m JBl 2001, 58; 4 Ob 251/06z SZ 2007/1; Reischauer in Rummel3 § 1313a note 9 with further examples;
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 37.
22 OGH 1 Ob 269/99m RdM 2000, 90 (Kopetzki); 4 Ob 251/06z SZ 2007/1; Karner in KBB3 § 1313a note 4; Harrer in Schwimann3 § 1313a
note 6; Reischauer in Rummel3 § 1313a note 9; Griss, JBl 2005, 69, 71.
23 OGH 1 Ob 269/99m JBl 2001, 58; 2 Ob 593/91 SZ 65/16; cf Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 18 und
36; Huber in Schwimann, ABGB, Ta-Komm § 1313a note 1.
24 Cf OGH 2 Ob 107/98v JBl 1998, 713, 714; Posch in Schwimann3 § 26 note 32; Harrer in Schwimann3 § 1315 note 4; Reischauer in
Rummel3 § 1315 note 2a; Apathy, JBl 2007, 205, 216; Harrer, JBl 1996, 19, 23 f; Harrer/Neumayr, wbl 2006, 493, 494. Cf below chapter
1.2.
25 OGH 7 Ob 23/84 SZ 57/94; 7 Ob 2224/96a SZ 70/15; cf in particular Welser, Vertretung 79 ff; cf also Schacherreiter in
Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 10; Harrer in Schwimann3 § 1315 Note 4; Koziol, Haftpflichtrecht II2 337; Koziol, JBl
1994, 209, 211 f; Harrer, JBl 1996, 19, 23 f; cf the critical opinion of Reischauer in Rummel3 § 1313a note 2.
26 OGH 1 Ob 642/78 EvBl 1979/22; 3 Ob 666/78 SZ 52/135; for public buildings cf OGH 1 Ob 5/91 JBl 1991, 586; differently 3 Ob 167/73
= EvBl 1974/109 (explicit renunciation of this decision in 1 Ob 642/78 EvBl 1979/22); Harrer in Schwimann3 § 1313a note 10, 16; Koziol,
Haftpflichtrecht II2 74; Koziol, JBl 1994, 209, 219. This principle also applies for public buildings cf Schacherreiter in Kletečka/Schauer,
ABGB-ON 1.00 § 1313a note 11 und 28.
27 OGH 6 Ob 155/04v MietSlg 56.193; 7 Ob 175/06w FamZ 2007, 81 (Parapatits); Apathy, JBl 2007, 205, 216; cf Reischauer in Rummel3
§ 1295 note 30 ff; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 12; § 1315 note 1; Koziol, Haftpflichtrecht II2 85 ff.
28 Reischauer in Rummel3 § 1295 note 30m f; Koziol, Haftpflichtrecht II2 86.
29 OGH 2 Ob 133/78 SZ 51/176; 2 Ob 226/05g JBl 2007, 102; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a note 81;
Karner in KBB3 § 1313a note 10; Koziol, Haftpflichtrecht II2 90.
30 Cf OGH 8 Ob 198 – 200/76 JBl 1978, 479; 6 Ob 21/04p ecolex 2006/201; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a
note 12 f; Koziol, Haftpflichtrecht II2 338. This is the main reason for the institute cf Reischauer in Rummel3 § 1295 note 30a, 33.
31 OGH 2 Ob 335/97x JBl 1998, 655; 6 Ob 155/04v MietSlg 56.193; cf Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1313a
note 12; Reischauer in Rummel3 § 1295 note 31e.
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Article 1315. A person who employs an unfit person for the care of his own affairs, or who knowingly uses a dangerous
person therefore, is liable for any damage caused by such persons acting in such capacity to third persons.32
This provision is applicable in all the instances that § 1313a is not, in this sense § 1315 can be seen as the
general principle with § 1313a stipulating a different exceptional regime in case there is a special relationship between the
principal and the tort victim.33
§ 1315 stipulates several conditions in order for the principal to be liable for harm which his helpers have caused,
while establishing two separate grounds for liability. The principal is liable either if he employs an unfit person for the care
of his own affairs or when he knowingly uses a dangerous person for the same purpose.
3.1

Prerequisites of Application and Liability
Article 1313a. A person who is under an obligation of performance to another is liable to the latter The first
condition of application is that the person who caused the damage has to be a helper in the sense of the provision § 1315.
Unfortunately, the definition of helper according to academics differs slightly from the definition of helper in the sense of
§ 1313a, despite both provisions using the same wording. Academics see some control and authority, at least theoretical,
of the principal over the conduct of the person he employs as a condition of the qualification of this person as a helper in
the sense of § 1315.34 Independent contractors fulfil this condition only if the principal has authority over at least parts of
the subcontractor’s conduct.35 Scholars argue that it would be unjust to impose liability on the principal where he has not
even theoretical control over the conduct and can therefore not influence the situation and prevent harm from being
caused.36 The case law has taken a different view and applied § 1315 to independent contractors even where there was
no authority.37
Once the person having caused the harm can be classified as a helper liability can be imposed on the principal if
the helper was either unfit, regardless of whether the principal was aware of this fact or could even have been aware of
this fact38 or if the helper was dangerous and the principal was aware of this fact and nevertheless willingly used the
helper for his own interests.39 Negligent conduct or fault on the part of the helper are no conditions of the liability under
§ 1315.40
The definition of unfit is very broad. First the helper has to be unfit in regard to the work he has been assigned.41
Whether he was unfit for the work has to be decided based on the specific conduct that caused the harm and also any
conduct preceding this particular harm. A helper can be unfit even if the specific case is the first failure regarding his
work.42 It is the specific circumstances of the case that can lead to the conduct being such a grievous failure to comply
with duties of care that the only possible conclusion is that the helper was unfit for this specific kind of work.43
Secondly the specific incompetency of the helper has to have caused the harm.44 Furthermore, there needs to be
a further close connection between the harm caused and the scope of work assigned to the helper.45 Harm caused
incidentally will not trigger liability of the principal.46 Fault on the part of the principal is not a condition of liability.47
Translation found in Baeck, Civil Code 257.
Cf Reischauer in Rummel3 § 1313a note 2, 3; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 3; Harrer/Neymayer,
wbl 2006, 493, 493.
34 Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 8; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 1; Koziol, Haftpflichtrecht II2
353 f; Karner in KBB3 § 1315 note 2. Some of the case law agrees, see OGH 2 Ob 164, 165/67 JBl 1968, 473; 4 Ob 522/95 JBl 1995,
717.
35 Reischauer in Rummel3 § 1315 note 1; Harrer in Schwimann3 § 1315 note 5 f; Koziol/Vogel, Austrian Law, in: Spier, Unification note 31.
36 Reischauer in Rummel3 § 1315 note 1; Koziol, Haftpflichtrecht II2 353 f; Koziol, JBl 1978, 93 ff.
37 OGH 3 Ob 217/75 SZ 48/110 = JBl 1978, 91 (Koziol), cf also 3 Ob 167/73 EvBl 1974/109. 2 Ob 164, 165/67 JBl 1968, 473, however,
sees a relationship of dependence as a condition for the application of § 1315; same 4 Ob 522/95 JBl 1995, 717.
38 Reischauer in Rummel3 § 1315 note 3; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 4, 17; Karner in KBB3 § 1315
note 3; Koziol, Haftpflichtrecht II2 352 f all with further examples.
39 OGH 8 Ob 81/83 ZVR 1985/44; 3 Ob 296/98w ZVR 2000/102; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 12; Karner in KBB3 § 1315 note 4;
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 21; cf for the same prerequisite in § 1314 OGH 6 Ob 594/77 JBl 1978,
378.
40 Harrer in Schwimann3 § 1315 note 8; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 3; Karner in KBB3 § 1315 note 3; Koziol, Haftpflichtrecht
II2 358.
41 OGH 1 Ob 119/52 SZ 25/68; 2 Ob 77/68 SZ 41/47; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 4; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGBON 1.00 § 1315 note 13; Karner in KBB3 § 1315 note 3.
42 OGH 3 Ob 217/75 JBl 1978, 91 (Koziol); 1 Ob 687/86 SZ 60/49; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 14 f;
Karner in KBB3 § 1315 note 3; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 4; Harrer in Schwimann3 § 1315 note 9; Koziol, Haftpflichtrecht
II2 357.
43 OGH 3 Ob 217/75 JBl 1978, 91, 93; 8 Ob 16/85 JBl 1986, 520. Reischauer in Rummel3 § 1315 note 4; Schacherreiter in
Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 15; Harrer in Schwimann3 § 1315 note 10.
44 Reischauer in Rummel3 § 1315 note 3; Karner in KBB3 § 1315 note 3; Koziol, Haftpflichtrecht II2 357. There has to be a connection
between the harm and the incapacity.
45 OGH 8 Ob 81/83 ZVR 1985/44; 1 Ob 687, 688/86 SZ 60/49; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 7; Schacherreiter in
Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 18; Huber in Schwimann, ABGB, Ta-Komm, § 1315 note 2; Koziol, Haftpflichtrecht II2 357.
46 OGH 1 Ob 687, 688/86 SZ 60/49.
32
33

609

The dangerousness of the helper as a ground for liability is narrower. The specific propensity has to be the cause
of the harm,48 the classic example being the helper who is a kleptomaniac and uses the opportunity of being close to the
tort victim’s belongings to steal. The principal has to be aware of the dangerous disposition which caused the harm and
still employ the helper.49 It is not sufficient that the principal should or could have known about the dangerousness.50 This
might, however, trigger liability of the principal based on negligent choice under the general liability rules.51
There is no necessity for the harm to be closely connected with the duties the helper has to carry out at work;
incidental harm is in fact the main application of this ground for liability.52 It is, however, a condition of liability that the work
assigned to the helper increased the risk of harm or aided the causation of harm.53 If the harm was closely connected with
the duties of the helper, the helper might also be regarded as unfit, not just merely dangerous.54
It is argued by academics that despite the prerequisite of knowledge of the principal, § 1315 still imposes a
liability irrespective of fault on the side of the principal, as the knowledge does not have to be connected to the harm
caused.55
3.2

Extensive Interpretation of the Prerequisites of Application of § 1315
It is quite obvious that § 1315 is a very narrow rule of principal’s liability as it stays close to theoretical breaches of
the duty to choose a helper carefully. Further the liability for a dangerous helper is even narrower due to the requirement
of knowledge on the part of the principal. Unsurprisingly, this specific ground for liability has little application in practice.56
One attempt at avoiding the narrowness of this provision is the extensive application of § 1313a discussed above.
Another attempt in my opinion, as far as § 1315 itself is concerned, is the extensive interpretation of the definition of unfit
to include a first time failure of the helper or ordinary negligence57 as well as the qualification of independent contractors
as helpers by the case law.
4

CRITICISM OF § 1313a AND § 1315 BASED ON A COMPARISON WITH THE DCFR AND PETL RULES

4.1

DCFR
Article VI. - 3:201: Accountability for damage caused by employees and representatives
(1) A person who employs or similarly engages another is accountable for the causation of legally relevant damage
suffered by a third person when the person employed or engaged:
(a) caused the damage in the course of the employment or engagement; and
(b) caused the damage intentionally or negligently, or is otherwise accountable for the causation of the damage.
...58
The first and most obvious difference between the DCFR provision for non-contractual liability59 and the Austrian
rules is already clear from the provision’s heading. Article 3:201 stipulates an employers’ liability for the employees of the
principal. Therefore it is a prerequisite that the person causing the damage was in a relationship of employment with the
principal; independent contractors and their conduct do not make the principal liable under this provision.60 There needs to

47 OGH 1 Ob 687, 688/86 SZ 60/49; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 3; Harrer in Schwimann3 § 1315 note 8; Schacherreiter in
Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 17.
48 Reischauer in Rummel3 § 1315 note 11; Griss, JBl 2005, 69, 72.
49 OGH 8 Ob 81/83 ZVR 1985/44; 3 Ob 296/98w ZVR 2000/102; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 12; Karner in KBB3 § 1315 note 4;
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 21; cf for the same prerequisite in § 1314 OGH 6 Ob 594/77 JBl 1978,
378.
50 Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 21 Harrer in Schwimann3 § 1315 note 14; Karner in KBB3 § 1315
note 4; Koziol, Haftpflichtrecht II2 355.
51 Cf Koziol, Haftpflichtrecht II2 354 f; Huber in Schwimann, ABGB, Ta-Komm, § 1315 Rz 7.
52 Reischauer in Rummel3 § 1315 note 11; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 23; Karner in KBB3 § 1315
note 4; Koziol, Haftpflichtrecht II2 356.
53 Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00 § 1315 note 23; Reischauer in Rummel3 § 1315 note 11.
54 Reischauer in Rummel3 § 1315 Rz 10; Huber in Schwimann, ABGB, Ta-Komm, § 1315 Rz 7.
55 Koziol, Haftpflichtrecht II2 354 f.
56 Cases falling under this provision would generally trigger liability based on negligence. Harrer in Schwimann3 § 1315 note 14; Huber in
Schwimann, ABGB, Ta-Komm, § 1315 note 7.
57 Cf v on Bar, Deliktsrecht I 192.
58 Paragraph 2 of this provision goes on to say: „(2) Paragraph (1) applies correspondingly to a legal person in relation to a representative
causing damage in the course of acting as such a representative. For the purposes of this paragraph, a representative is a person who is
authorised to effect juridical acts on behalf of the legal person by its constitution.”
59 Meaning liability which is not liability for non-performance of a contractual obligation. The non-performance of an obligation falls under
the Book III of the DCFR and the remedies therein. Cf for the relationship between contractual and non-contractual remedies von Bar,
DCFR, volume 4, Article VI. - 1:103, p 3116 ff.
60 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3455.
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be at least a minimum abstract possibility of directing and supervising the conduct of the employee through binding
instructions.61
However, the provision goes on to state that there is liability for persons “similarly” engaged by the principal. This
means that even if the employment relationship is invalid or there is a relationship that qualifies under a different scheme
according to labour law, the principal will be liable for the person’s conduct, if the decisive factors of a relationship of
instructional dependence with an authority over the conduct of the person through binding directions are fulfilled.62
Independent contractors can therefore fall under this provision if there is authority over the conduct by the
principal.63 This is comparable to the academic view on § 1315; however, the case law in Austria goes further. It is,
however, narrower than § 1313a in cases where § 1313a would be applied under the Austrian scheme.
Another difference is that there needs to be a contractual or at least a quasi-contractual lasting relationship.64 In
contrast, even a one-time helper who is helping the principal out of the goodness of his heart falls under both § 1313a and
§ 1315.65
Another condition of liability is that the damage occurred during the course of employment or engagement; the
conduct causing the harm has to be within the employer’s sphere of influence. If the employee was exclusively pursuing
personal aims, there will be no liability of the principal for this conduct.66 Intentional damage can be included in the
provision if the risk of harm to the third person had its basis in the employment relationship.67 It is in my opinion decisive
whether the work attributed to the employee in particular heightened the risk of this particular damage and conduct. The
results should be comparable with the results of the test applied with § 1313a and the unfit helper with § 1315, if the
employee merely uses the work as an opportunity to commit a completely unrelated tort, there will be no liability of the
principal.
§ 1315 is different insofar as the liability ground of a dangerous helper includes also incidental damage, but since
the principal had to know about this particular dangerous character trait, cases covered under the § 1315 provision in
Austria should in most cases fall under liability for negligence of the principal. Hence this difference would have little
impact in practice.
Another condition of liability under the DCFR rule is that the employee causes the damage in a way for which he
would be liable because of an applicable strict liability rule or because he acted negligently.68 In effect, the fault or all
conditions of liability on the side of the employee are attributed to the employer. This is a difference to § 1313a, which
merely attributes the conduct and § 1315, where fault on the part of the helper is not a condition of liability. However,
reasons for exoneration that only apply to the employee do not benefit the principal in the DCFR.69 Defences exonerate
the principal only if the principal would have had this particular defence, had he carried out the employee’s conduct
himself.70 The DCFR rule is also a rule of attribution of conduct in this aspect.
As far as the regime for contractual non-performance is concerned, the principal is responsible for any grounds
for the non-performance that are in his sphere of control, this includes sub-contractors and their spheres of control.71 In
this regard the DCFR and § 1313a are comparable.
In some aspects, the non-contractual DCFR rule is much narrower than § 1313a and § 1315 because it applies
only to employees and similarly engaged persons. Furthermore, the employee has to cause the damage in a way for
which he would be liable, which is narrower than § 1313a and § 1315. However, because § 1315 subsequently specifies
two very narrow grounds of liability, the clear result is that the DCFR provision goes much further in making the principal
liable for his employees than § 1315 for his helpers.
4.2

PETL
The Principles of European Tort Law have two provisions that are relevant in this context; first Article 4:202
stipulating an enterprise liability and then Article 6:201 stipulating a liability for auxiliaries.

von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3455.
von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3455 ff.
63 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3455 ff, see in particular the examples of doctors and lawyers.
64 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. -3:201, p 3457.
65 Cf. von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3457 and illustration 8 in particular.
66 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3457.
67 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3457 f.
68 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3458 f, or because he was a keeper. Any rule that prescribes liability is sufficient. E.
Wagner, ÖJZ 2007, 755, 759.
69 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3458.
70 von Bar, DCFR, volume 4, Article VI. - 3:201, p 3454
71 This becomes obvious through the fact that an excuse for non-performance due to impediment (Article III. – 3:104 DCFR) only applies if
the impediment was outside of the sphere of the debtor’s control, which includes helpers and sub-contractors’ spheres of control. von Bar,
DCFR, volume I, p 784.
61
62
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Enterprise Liability
Article 4:202. Enterprise Liability
(1) A person pursuing a lasting enterprise for economic or professional purposes who uses auxiliaries or technical
equipment is liable for any harm caused by a defect of such enterprise or of its output unless he proves that he has
conformed to the required standard of conduct.
(2) “Defect” is any deviation from standards that are reasonably to be expected from the enterprise or from its products or
services.
The main difference between the DCFR and the Austrian liability scheme is that the PETL rule72 is a provision
applying only to enterprises with an economic or professional purpose which stays fault-based in the sense that fault on
the part of the enterprise is a condition of liability. It is not merely an attribution rule attributing the fault or conduct on the
part of the auxiliary. However, the enterprise has the burden of proof to show that it has conformed to the required
standards of conduct.73 Neither the DCFR, nor the Austrian scheme has a comparable provision in the vicarious liability
schemes. In Austria, however, an enterprise can be liable outside of the vicarious liability scheme for conduct of their
representatives or statutory organs74 or for a flaw in its organisation or structure.75
The main purpose of this particular provision is to make it easier for the victim to gain compensation, especially in
cases where the victim cannot prove whether the damage was caused by an auxiliary or by some technical equipment
malfunction. The victim has to prove only that there was a defect of the enterprise or its output and that this defect caused
his loss.76
The definition of enterprise not only covers business entities and organisations, but also the state and non-profit
organisations can fall under this rule if they pursue an economic or professional purpose. Furthermore, even individuals
can be covered under this provision if they spread their workload by employing auxiliaries or by using technical
equipment.77
The defect of the enterprise or of its output is assessed against the safety standards and standards of conduct
expected from the enterprise itself and its products. Deviations from standard quality benchmarks point at problems within
the enterprise.78
It is quite clear that there is no comparable rule in the Austrian vicarious liability scheme and that in some regards the
PETL rule goes much further in assigning liability to enterprises.
Liability for Auxiliaries
Article 6:201. Liability for Auxiliaries
(1) A person is liable for damage caused by his auxiliaries acting within the scope of their functions provided that they
violated the required standard of conduct.
(2) An independent contractor is not regarded as an auxiliary for the purposes of this Article.
The provision for liability for auxiliaries is applicable, whether the activity in question is personal or enterprise.79
Parallel to the DCFR provision, an independent contractor is not included in the definition of auxiliary because of the lack
of control the principal has over his conduct.80 If there is any kind of control, subordination or integration into the
organisational structure of the enterprise or the household activity the contractor will fall under the term auxiliary.81
The term auxiliary rightly implies that this provision does not solely apply to employees of the principal and is
applicable not only in business situations but also in the private sphere. Auxiliary is defined as anyone willing to help as
long as they are acting under the supervision or control of the liable party, including a gratuitously acting helper.82 This is
the same as the Austrian provision of § 1315 and only slightly narrower than § 1313a regarding independent contractors.

Cf for a comparison of PETL and DCFR non-contractual liability rules Magnus, ZeuP 2004, 562, 572. Cf for the criticism of this
particular rule Wagner, Deliktsrecht in: von Bar/Schulte-Nölke/Schulze, Referenzrahmen, 161, 184 f.
73 European Group on Tort Law, Principles Art. 4:202 note 1 (Koch). The reversal of the burden of proof in this provision makes it a lower
form of risk-based strict liability according to Reischauer in Rummel3 Vor §§ 1293 ff note 12 concerning the suggestion to enact a similar
rule in Austria.
74 Cf FN 5.
75 Cf FNChyba! Záložka nie je definovaná..
76 European Group on Tort Law, Principles Art. 4:202 note 4 f (Koch).
77 European Group on Tort Law, Principles Art. 4:202 note 14 (Koch).
78 European Group on Tort Law, Principles Art. 4:202 note 19 f (Koch).
79 European Group on Tort Law, Principles Chapter 6 note 5 (Moréteau). Koziol, ZeuP 2004, 234, 253 sees this regime as too strict in the
case of personal activities.
80 European Group on Tort Law, Principles Chapter 6 note 6 (Moréteau).
81 European Group on Tort Law, Principles Art. 6:102, note 12 (Moréteau).
82 European Group on Tort Law, Principles Art. 6:102, note 1, 6 (Moréteau).
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Fault on the part of the principal is not necessary for liability to arise.83 However, it is necessary that there is some
connection between the activity for the principal and the conduct in question. Misuse of position or intent does not
automatically make the conduct fall outside of the scope of employment.84 This is also very similar to the Austrian
provisions and the DCFR rule.
Another difference to Austrian law is that under PETL it is necessary, that the auxiliary is personally liable for his
conduct, making it a rule not only attributing the conduct but fault.85
If the damage occurred in a way that also triggers contractual remedies, the victim can choose on which he bases
his claim.86 In the contractual context Article 8.107 (ex Art. 3.107) of the Principles of European Contract Law applies,
which states that “[a] party who entrusts performance of the contract to another person remains responsible for
performance.” All independent contractors and helpers are attributed to the principal; this is the same rule as under the
DCFR and § 1313a. The scope of application seems narrower as with § 1313a, as it only includes damage during
performance and cases of non-performance, but broader than the comparable DCFR rule.
As with the DCFR provision it is quite clear that the PETL rule is much broader than § 1315, as again it is not
limited to two specific grounds of liability, but makes the principal liable for all conduct of his auxiliaries for which the
auxiliaries are liable themselves. However, with the other conditions of liability, this PETL provision is much closer to the
Austrian vicarious liability scheme than the DCFR.
5

REFORM OF THE CURRENT VICARIOUS LIABILITY IN AUSTRIA
This comparison shows quite clearly why despite the Austrian rules constituting vicarious liability rules in the strict
sense and having a broad definition of helper they have been found lacking. The reason for this is mainly the narrowness
of § 1315. With the 200th anniversary of the ABGB fast approaching, there has been intense debate over reform. However,
there is not enough room to go into further details; it can be only pointed out, that some suggestions chose to stay close to
the existing Austrian scheme through a partial reform,87 some chose to introduce a completely new scheme88 and others
tried to suggest a combination of the two.89
6

CONCLUSIONS
Austrian rules for liability of helpers can be summarised as a vicarious liability regime in the strict sense of the
term, as they disregard faulty conduct of the principal, even though they are quite narrow in their application.90
The comparison with the European tort law principles from the DCFR and PETL shows that as far as the detail is
concerned, Austrian case law and the interpretation of the provisions of the ABGB have mostly led to rules that are
comparable to the principles in Europe in some regard. For example, despite the same wording of § 1313a and § 1315
academics argue that independent contractors without a relationship of subordination are included only in the scheme of
the former, which is to some degree comparable to the rules in the European context.
Further comparison shows that only § 1313a in the contractual context can measure up to the European standard
expressed in the model rules. As far as non-contractual liability is concerned the provision of liability for helpers of § 1315
is seriously lacking as it stays too close to cases of negligent choice. It is obvious that the Austrian scheme in the noncontractual field is in need of a reform.
However, it also has to be stressed, that in some regards the Austrian scheme goes further than the European
model rules, especially when compared to the DCFR where gratuitous helpers are not included in the scheme. In this
regard, the Austrian scheme is more comparable to the PETL rules.
It should be interesting to see if the new Austrian scheme currently being prepared will introduce a completely
different new regime or try to hold true to the core of the two hundred year old scheme in Austria, only removing
discrepancies and repairing the rules where 200 years of application and a comparison with European standards have
found them to be lacking. This could be achieved by extending the application of § 1313a to non-contractual liability or by
finding a new and wider § 1315.91 In as far as the Austrian rules go farther than the PETL and DCFR provisions, this
standard should be kept in the reform.
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UNJUST ENRICHMENT, FEW COMPARATIVE COMMENTS
Adrian Szczudłowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration
Abstract: Issue of this paper is to present unjust enrichment in its comparative view. Main difficulty of this task is based on
hard-classified and complicated structure of this law institution. It is a fact that lawyers in many European countries have
got great problems with appropriate useage of this institution. Comparative summary of each countries solutions shows
some similarities but mainly many differences. In Europe the most diffrent approach, what is easy to predict, is in Common
Law and Civil Law systems. In Common Law there is a subiective approach with so called unjust factors and in Civil Law
there is an objective approach with a main rule of unjust enrichment. In perspective of European Private Law unification it
is necessary to find the common ground of those diffrent solution and to underline differences and similarities. This article
is an attempt to create such summary.
Key words: Unjust enrichment, unjust factors, Civil Law system, Common Law system.
1
Unjust enrichment is a vague and hard-classified law institution. As Prof. Reinnhard Zimmerman said,,it is clearly
one of the most intellectually vital areas of private law over last decades’’.1 No wonder practicing lawyers such as legal
advisers and even judges stay conspicuously silent when unjust enrichment is considered. As prof. Ewa Łętowska, judge
of the Polish Supreme Court noticed, judges have got a huge problem with appropriate usage of the unjust enrichment.
Differences between unjust enrichment and successor of the Roman condictio indebiti are even harder for them to
specify.2 Foundation of those difficulties are based on its colorless charakter. Everything seems to be arranged and
logically organized as far as we are dealing with contracts and torts, which as we know are the average source of rights in
all advanced legal systems. Even a layman can point succesfully their similarities and differences. And what we really
know about unjust enrichment is only that is not a contract neither a tort, any further steps are much more tough. The true
reason of this confusion seems to be simply as that - unjust enrichment crams under as numerous series of very diffrent
situations, nobody can point its complet taxonomy.3Taking those remarks into consideration it appears unjust enrichment
will raise to a challenge in its comparative exploration, dealing with various countries provisions, specially with Common
Law and Civil Law summary. This comparative approach is very live and even obligate in view of 21 Century, European
trend to unificate the private law, as for instance we find in The Principles of the European Contract Law or Draft Common
Frame of References. For this reason the paper is an attempt to highlight the main diffrences between unjust enrichment
in its Common Law and Civil Law approach.
2
Unjust enrichment in CIvil Law sytem can be definied by its German provisions4. In BGB5 in paragraph 812
stands: ,,Someone who gets something without legal ground by performance of another or in other way at his expense is
obligate to make it over to him’’. For instance the simmilar principle is in Polish CIvil Code6 in article 405 ,,Who gain a
benefit from another without a legal ground is obligated to return it, or if it is not possible to pay its equivalent’’. It is clear
that in both articles the principle it is too broad, it is impossible to assume everything that was obtained without legal bases
can be returned. The issue for jurisprudence and jurisdiction in this system was to classify situations falling under the
general rule, pointing when the plaintiff has got a cause of action On the ground of this paragraph we accept four sort of
cases. The plaintiff rendered a performance without a legal ground to the defendant. The defendant entered the plaintiff`s
property. The plaintiff paid debt of the defendant.The plaintiff made expenses improving defendant`s property. The broad
principle was limited to those specified cases.
In common law system this action is very different. The task is to summary all this kind of cases and try to find a
common ground, specified as a general principle. The task was taken already by many lawyers such as Graham Virgo in
The Priciples of the Law of Restitution, Rober Goff and Gereth Jones in The Law of Restitution, Andrew Burrows in The
Law of Restitution, the most comprahansive seems to taxonomy made by Peter Birks. He made a distinction on
enrichment by wrongs where defandant was enriched as a result of a wrong commited against the plaintiff and
enrichment by subtraction where the defendant gainted what claimant lost. In enrichment by subtraction the claiment must
point that the enrichment is due to his expense. Than he should show that the circumstances of the enrichment are
1ZIMMERMANN,

R. a kol. Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective, preface.
E. Bezpodstawne wzbogacenie, s. 5-20.
3ZWEIGERT, K. Introduction to Comparative Law, s. 538.
4ZIMMERMANN, R. a kol. Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective, s. 76.
5German Civil Code BGB par. 812.
6Polish Civil Code, par. 405.
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`unjust`, which refers to specified unjust factors. Those are mistake, duress, ignorance, exploitation, necessity, failure of
consideration, legal compulsion, illegality, incapacity, retention of the plaintiff`s property without his knowledge and ultra
vires of public authorities.7 Than unjust factors are systemized into three families. ,,I did not mean to give’’; ,,unconscious
receipt’’ and ,,policy-motivated restitution’’.8
Those steps are taken as a result of a very diffrent approaches in both described legal systems. The systematiks
is less similar and interpretation almost opposite. The assumption in Civil Law system is that legal action performed
without a legal basis is automatically recoverable. For instance the case of a payment of non-existent debt, claimant is
able to recover such a payment as reason that non-existance debt cannot be a legal ground for a transfer of money. It
seems to be an easier solution for the claiment with a higher protection. But on the other hand this solution must face
criticism such as to abstract approach causing to intensive use.9
Opposite is the Common Law, dealing with a case of a payment of non-existent debt acts as fallows. In each case
a claiment must justify that he ought to get the recovery. In this porpuse he should use one of the unjust factors,
mentioned earlier. Advantage is an individual attention paid in each case, weighing pros and cons. Dissadvantage is
untidy and too commplicated structure of unjust factors. Confirmation of those concerns is to realize that Birk`s family of
unjust factors called the ,,policy-motivated restitution’’ can obfuscate or even distort this framework. For example in case
Woolwich Equitable Bulding Society v. Inland Revenue where Woolwich was assessed for taxes by Inland Revenue with
no power to raise in notion of Woolwich. To minimalize the risk the decided to pay te tax but under a protest. As it later
turned, Woolwich was right, the assessment for taxes was void and ultra vires. There was no doubt that Revenue had to
repaid the overpaid tax doubt was if they should pay also interest on it. The woolwich was pointing that when they paid
over the tax, restitutionary claim appeared automatically, with was a base for interest. The problem was that Woolwich
paid the money without duress or mistake (they knew that they should not pay right from the start) or any other so-called
unjust factors. Nevertheless the Court admitted the claim for repayment and interests. This clear case which seems to be
Woolwich v. Inland Revenue was obfuscate by the policy-motivated restitution.10
3
Although those remarks, to find the clue of comprehensive view of this institution in both systems is to get to
theirs historical orgins. It is not a matter of individual provisions, their interpretation, notion of doctrine or juridiction. The
matter is in both systems scope - their specific style and conceptual divisions. Furthermore as Oliver Holmes wrote in his
19 century ,,The common law" todays classic common law position the life of law has not been logic it has been
experiance. So we are able only to underline the main differences, the objective Civil Law and subjective Common Law
approach.
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SECONDARY ESTABLISHMENT OF COMPANIES IN THE EUROPEAN UNION
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Abstract: This paper analysis the secondary establishment of companies in the European Union in the broader context of
freedom of establishment. It focuses on the concept and significance of secondary establishment as a tool of corporate
mobility and analyses the forms that it can take. A significant part of the paper is dedicated to the analysis of the case law
of the Court of Justice of the European Union on selected aspects of secondary establishment of companies, including
non-discrimination in general, prohibition of indirect discrimination, freedom to choose the desired legal form in the
exercise of freedom of establishment in another member state and others. The impact on the Centros judgement is
analysed in acknowledging the legitimacy of regulatory competition between the company law regulation among EU
Member States. The opinions concerning the so-called “Delaware effect“ are presented and a conclusion is drawn on the
future room for further research of secondary establishment of companies.
Keywords: freedom of establishment – secondary establishment – branch – agency – subsidiary – company law –
regulatory competition – Delaware effect
Abstrakt: Predložený príspevok analyzuje sekundárne usádzanie (etablovanie) spoločností v Európskej únii v širšom
kontexte slobody usádzania. Zameriava sa na pojem a význam sekundárneho usádzania ako nástroja mobility spoločností
a rozoberá jeho formy. Značná časť príspevku je venovaná analýze judikatúry Súdneho dvora EÚ ohľadne vybraných
aspektov sekundárneho usádzania spoločností, vrátane zákazu diskriminácie vo všeobecnosti, zákazu nepriamej
diskriminácie, práva na slobodný výber právnej formy pri usádzaní sa v inom členkom štáte a ďalším aspektom. Práca
skúma i vplyv rozsudku vo veci Centros na priznanie legitimity súťaže právnych poriadkov členských štátov EÚ v oblasti
právnej úpravy práva obchodných spoločností. Prezentuje aj názory na tzv. Delaware efekt a záver ohľadne priestoru na
ďalší budúci výskum problematiky sekundárneho usádzania spoločností.
Kľúčové slová: sloboda usádzania – sekundárne usádzanie – organizačná zložka – zastúpenie – dcérska spoločnosť –
právo obchodných spoločností – súťaž právnych úprav – Delaware efekt
1.

INTRODUCTION

1.1

The concept of secondary establishment and the relevant Treaty basis
Globalisation has brought with itself an increased demand for the mobility of all elements of business – goods,
services, capital, persons and corporate presence abroad. Indeed, according to the
The significance of freedom of establishment has been well recognized in the law of the European Union as well,
where it ranks among the fundamental rights comprising the concept of single market, alongside the free movement of
persons, goods, services and capital. One of the objectives of the European Union is the creation of “an area without
internal frontiers“1 and freedom of establishment of companies is an essential part of the concept.
The basic tenets of freedom of establishment are laid down in Articles 49 of the TFEU, which provides: Within the
framework of the provisions set out below, restrictions on the freedom of establishment of nationals of a Member State in
the territory of another Member State shall be prohibited. Such prohibition shall also apply to restrictions on the setting-up
of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any Member State established in the territory of any Member State.
Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to
set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article
54, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected,
subject to the provisions of the Chapter relating to capital.
On the basis of Article 49 legal theory distinguishes between two types of freedom of establishment. The so-called
primary establishment is the right to set up new companies or firms in other Member States and the right to move
domicile or residence (in the case of natural persons) or the transfer of the seat, central management and control of the
company (in the case of legal persons and subject to certain conditions) to another Member State. On the other hand,
secondary establishment is the right to set up agencies, branches or subsidiaries in another Member State.
1.2

Scope of analysis
Arguably, in its decision in the Centros case, the Court of Justice of the EU has expanded the scope of the term
‘branch’, reducing the difference between primary and secondary establishment to a minimum.2 This is true in the context
of the fact that many obstacles and instances of discrimination that were dealt with by the Court of Justice could potentially

Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
BRATTON, W.W. – MCCAHERY, J.A. – VERMEULEN, E.P.M.: How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? A Comparative
Analysis, p. 21
1
2
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affect newly established companies, companies transferring their seat and secondary establishment forms (subsidiaries,
branches, etc.) in the same manner. Nevertheless, given that the transferring of a seat of a company into another Member
States raises more complexities, particularly in the field of conflict of laws and the personal statute of companies, than the
other aforementioned forms of exercising freedom of establishment, we believe that it still makes sense to analyse some
of the aspects of secondary establishment as a topic on their own.
Accordingly, this paper focuses on: (i) the contribution of the jurisprudence of the Court of Justice in mitigating or
removing obstacles to unfettered exercise of the freedom of secondary establishment; (ii) the resulting status that has
arisen as a result of such jurisprudence; and (iii) the perspective of regulatory competition between Member State
jurisdictions and the likeliness of the notorious “Delaware effect“ in the EU company law.
2.

SCOPE OF APPLICATION OF SECONDARY ESTABLISHMENT

2.1

Secondary establishment in the context of corporate mobility
Corporate mobility can generally speaking be defined as the freedom of a company to operate in different
countries and to choose the company law model that best fits its entrepreneurial needs. The concept of corporate mobility
finds its origin in the United States, where corporations are in principle free to choose their state of incorporation, and
where corporations are subject to the corporate law of the state in which they have chosen to be incorporated.3
Traditionally, the following types of corporate mobility are identified:
(i) a company is formed in one jurisdiction and conducts business in another jurisdiction;
(ii) a company migrates from one state ("home state") to another state ("host state"), subjecting itself –
voluntarily or otherwise – (to a greater or lesser extent) to the company law of the host state. Within this type, a
distinction can be made between different forms of migration:
a) the establishment of an agency or branch in the host state;
b) the incorporation of a subsidiary in the host state;
c) the transfer of the "real seat" to the host state, or the change of the applicable company law (again, there
are different scenarios for this case);
(iii) the cross-border merger of two companies, whereby the surviving entity becomes subject to a different legal
regime.4
It is the scenarios under (ii)(a) and (b) that are of particular interest for this paper.
2.2

Personal scope of secondary establishment
As evidenced by both the legislative development and the chronology of the case law of the Court of Justice of the
European Union, the application of freedom of establishment to natural persons has traditionally received more attention
than to companies. Nevertheless, the wording of the above Article 49 TFEU leaves no doubt that companies are also
addressees of this freedom. This is further corroborated by Article 54, which also contains a definition of companies for
this purpose and specifies in greater detail which legal persons shall be covered by freedom of establishment:
Companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office,
central administration or principal place of business within the Union shall, for the purposes of this Chapter, be treated in
the same way as natural persons who are nationals of Member States.
‘Companies or firms’ means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative
societies, and other legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making.
In summary, Article 49 TFEU in conjunction with Article 54 TFEU guarantees a company of any Member State the
right to operate undertakings or set up agencies, branches or subsidiaries in the territory of any Member State.
2.3

Corporate forms of secondary establishment
In terms of specific forms of secondary establishment, Article 49 TFEU covers agencies, branches and
subsidiaries. Nevertheless, it has been pointed out5 that the list is not exhaustive of the forms of secondary establishment
covered by the provision: the Court of Justice in Commission v. Germany6 stated that it was sufficient to come within the
scope of the provisions of the Treaty on the right of establishment that an undertaking of one Member State maintained
a permanent presence in another, even if that presence did not take the form of a branch or agency, but was exercised
through the medium (a) of a mere office managed by the undertaking's own staff or (b) of a person who was independent
but authorized to act on a permanent basis for the undertaking as an agency would do (paragraph 21 of Commission v.
Germany).
The terms “agency“, “branch“ or “subsidiary“ do not have a legislative definition. Nevertheless, some guidance can
be found in decisions of the Court of Justice on the terms “branch, agency or other establishment“ used in Article 5(5) of
WYCKAERT, M. – JENNÉ, F.: Corporate Mobility, p. 4
Ibid., p. 4-5
5 EDWARDS, V: Secondary Establishment of Companies. The Case Law of the Court of Justice, p. 222
6 Case C-205/84 Commission v. Germany (ECR 1986 p. 3755)
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the Brussels Convention7. In Somafer v. Saar-Perngas8 the Court ruled: the concept of branch, agency or other
establishment implies a place of business which has the appearance of permanency, such as the extension of a parent
body, has a management and is materially equipped to negotiate business with third parties so that the latter, although
knowing that there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of which is abroad, do not have to
deal directly with such parent body but may transact business at the place of business constituting the extension (Somafer
v. Saar-Perngas, paragraph 12).
In terms of internal distinction between agency and branch, Hodál and Alexander offer the following summary:
agency has no separate legal personality, no registration necessary and it does not have its own activity – only supports
the activities of the “headquarters“. While a branch equally does not have its separate legal personality, the difference
compared with agency is that capital companies must register their branches (under the 11th Company Directive and that
branches can conduct own activity (even to the extent of dominating over the headquarters).9
While there is no guidance to the meaning of “subsidiary“ in the context of freedom of establishment (and the
competition law concept is not suitable, as it presumes that the parent company and the subsidiary are a single economic
entity), there is a general assumption that it is a company with a separate legal personality.
2.4

Historical backdrop of freedom of establishment
Freedom of establishment of the companies has not been a concept that exists on paper only. Empirical evidence
shows that companies in Europe have actually used the possibility to establish themselves in other Member States. A look
at the trend regarding intra-Community direct investment flows over the last 10 years shows that the right of establishment
has been an important factor of economic integration at European level.10
As Pellé has noted, this degree of freedom was not achieved in one day and enabling measures had to be taken.
For many years, basically from 1968 (date of adoption of the First Company Law Directive) to 1989 (date of adoption of
the 12th Directive), the EU approach to company law focused on establishing an equivalent level of protection of members
of companies and third parties, a process that was actually inscribed in Article 44(2)(g) of the Treaty. It seems that at that
time, this was also the lowest common denominator Member States could agree upon. […] What is certain is that
corporate mobility was not high on the agenda: cross-border mergers of companies were only possible in a few situations,
not to mention the possibility for a company to transfer its seat.11
3.

SELECTED ASPECTS OF THE CASE LAW OF THE COURT OF JUSTICE

3.1

Obstacles to secondary establishment
Historically, companies wishing to exercise their freedom of establishment faced various obstacles and
complications on the part of Member States when invoking their right to secondary establishment. Several reasons have
been put forward by Member States, including regulatory reasons, protection of sundry stakeholders interacting with the
company, public control of the company (its accounts, solvency) and preventing a race to the bottom in the regulation of
company law. The Court of Justice in its jurisprudence has countered most of such national laws and measures, though
acknowledged the legitimacy of some other ones.
In fact, the Treaty on the Functioning of the European Union itself envisages certain exceptions (derogations) to
an unlimited freedom of establishment. Article 52(1) TFEU (former Article 46 TEC) permits special treatment for foreign
nationals on grounds of public policy, public security or public health.
This has been reflected by the Court of Justice in the development of its rule of reason12, recently formulated in
the SEVIC13 judgment. According to the Court: such a difference in treatment constitutes a restriction within the meaning
of Articles 43 EC and 48 EC, which is contrary to the right of establishment and can be permitted only if it pursues a
legitimate objective compatible with the Treaty and is justified by imperative reasons in the public interest. It is further
necessary, in such a case, that its application must be appropriate to ensuring the attainment of the objective thus pursued
and must not go beyond what is necessary to attain it (paragraph 23 of SEVIC).
The analysis of certain selected aspects of freedom of establishment follows below.
3.2

Non-discrimination
The principle of non-discrimination is laid down in the very basic Article of TFEU: Article 49(2) provides that
freedom of establishment shall include the right to […] set up and manage undertakings, in particular companies or firms
within the meaning of the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for its own nationals by the law of

EDWARDS, V: Secondary Establishment of Companies. The Case Law of the Court of Justice, p. 223.
Case C-33/78 Somafer SA v Saar-Ferngas AG. ECR 1978 Page 02183.
9 HODÁL, P. – ALEXANDER, J.: Evropské právo obchodních společností.
10 PELLÉ, P.: Companies crossing borders within Europe, p. 6.
11 Ibid., p. 6.
12 As per WYCKAERT, M. – JENNÉ, F.: Corporate Mobility, p. 17.
13 Case C-411/03, SEVIC Systems AG [2005] ECR I-10805.
7
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the country where such establishment is effected. In the same vein, Article 55 TFEU stipulates that Member States shall
accord nationals of the other Member States the same treatment as their own nationals as regards participation in the
capital of companies or firms within the meaning of Article 54, without prejudice to the application of the other provisions of
the Treaties.
The seminal decision of the Court of Justice concerning non-discrimination (it was also the first case directly
concerning the Treaty provisions on the freedom of establishment of companies) was the case of Commission v France
(avoir fiscal)14. The Commission brought Article 169 (now Article 226) proceedings against France, arguing that French
legislation which restricted shareholders' tax credits in respect of dividends received from French companies to persons
having their habitual residence or seat in France infringed Article 49 in that the credit was not available to French branches
or agencies of insurance companies established in other Member States on the same terms as applied to French
companies.15
It stressed that Article 49 was intended to ensure that all nationals of Member States who established themselves
in another Member State, even by secondary establishment, received the same treatment as nationals of that state, and it
prohibited as a restriction on freedom of establishment any discrimination on grounds of nationality resulting from the
legislation of the Member State. It was common ground that the effect of the French rules was that insurance companies
whose seat was in another Member State and which pursued their activities in France through branches or agencies were
treated differently from those whose seat was in France.
The Court left open the possibility that a distinction based on the location of a company's seat (or the place of
residence of a natural person) may under certain conditions be justified in an area such as tax law, but ruled it out in this
case. The French law did not distinguish between companies with their seat in France and branches and agencies of
companies with their seat abroad for the purpose of assessing their liability to corporation tax, thus in effect admitting that
there was no objective difference between their positions for fiscal purposes which could justify different treatment;
accordingly, differential treatment concerning the grant of an advantage related to taxation, such as the tax credit in issue,
was discriminatory.
The Court thus appears to equate corporate seat with both nationality and residence, reflecting the difficulty of
applying to companies a distinction which is conceptually unproblematic in relation to individuals.
The French government had sought to argue that the difference in treatment was compensated by advantages
(such as not being subject to capital duty) which branches and agencies may enjoy as compared with companies, and
hence justified. The Court rejected that argument, ruling that even if such advantages did exist, they could not justify a
breach of the obligation laid down in Article 49 to accord foreign companies the same treatment in regard to the tax credit
as was accorded to French companies. In that context, the Court stated that even discrimination of a limited nature would
be contrary to Article 49.16
3.3

Free choice of legal form
Another important aspect of freedom of establishment in general, as well as specifically that of secondary
establishment, is the ability of a person to freely choose the legal form, in which it wishes to establish himself in another
Member State. The Court has been keen to prevent host states from insisting that business can be conducted only
through a primary establishment (with a registered office, headquarters and principal place of business) since this would
negate the very right of secondary establishment.17
This can be seen in Commission v Italy (Foreign Securities Dealing).18 Under the Italian Law No 1 of 2 January
1991, regulating the activity of dealing in securities and the organization of the securities market, securities dealers had to
satisfy a number of criteria in order to be allowed to deal with securities, one of which was that they must be constituted in
the form of a limited company or partnership limited by shares and must have their registered office on Italian territory.
However, the Court held that Article 49 of the Treaty, which embodies one of the fundamental principles of the
Community, is intended inter alia to ensure, with respect to establishment, that all nationals of Member States who wish to
establish themselves in another Member State, even if that establishment is only secondary, for the purpose of pursuing
activities there as self-employed persons receive the same treatment as nationals of that State. In this case, however, the
Italian national legislation prevented dealers from other Member States from using certain forms of secondary
establishment and caused them to incur additional costs which Italian dealers do not have to bear.
The arguments of the Court have not been denied by Italy, nevertheless, it argued that that difference in treatment
is objectively justified. The most prominent argument put forward by the Italian Government was that dealers cannot be
supervised and effectively sanctioned unless they have their principal establishment in Italy. Nevertheless, the Court did
not accept such argument, stating that The Italian Government has not shown that the location of the dealer' s principal

Case C-270/83 Commission v. France (ECR 1986 p. 273)
EDWARDS, V: Secondary Establishment of Companies. The Case Law of the Court of Justice, p. 225
16 Ibid., p. 226
17 BARNARD, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, p. 323
18 Case C-101/94 Commission v. Italy [1996] ECR. 1-2691
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establishment on Italian territory is the only means of supervising and effectively sanctioning the dealer in question if he
wishes to operate in Italy.
The principle of non-discrimination however extends beyond the mere corporate form and seat of a company. The
Court’s wish to make the provisions on secondary establishment effective has been extended to the case of discrimination
against employees on the ground that the company has its registered office in another Member State. Therefore, in
Segers19, the Court rules that Articles 49 and 54 prohibited a Member State from excluding the director of a company from
a national sickness insurance scheme on the ground that the company had its registered office in another Member State,
even though it did not conduct any business there. The Court ruled that discrimination against employees in connection
with social security protection indirectly restricts the freedom of companies of another Member State to establish
themselves through an agency, branch of subsidiary in the Member State concerned.20
3.4

Regulatory competition
In Centros21, the founders of a Danish company, after undergoing a process of forum shopping, chose to
incorporate in the United Kingdom because the United Kingdom had a very simple and inexpensive incorporation
procedure, unlike the procedure used in Denmark, which was expensive and time-consuming. The company’s founders,
then, established a limited liability company in the United Kingdom and later set up a subsidiary in Denmark. However, the
newly established U.K. company had never conducted business in the United Kingdom, in spite of the fact that it had
legally incorporated there. While this idea may seem quite normal in the United States (i.e., establishing a company in
Delaware and operating its actual business in Colorado), this was quite new and untested in Europe.22
The Board refused that registration on the grounds, inter alia, that Centros, which does not trade in the United
Kingdom, was in fact seeking to establish in Denmark, not a branch, but a principal establishment, by circumventing the
national rules concerning, in particular, the paying-up of minimum capital fixed at DKK 200 000.
The Danish government argued that Article 49 of the Treaty is not applicable in the case in the main proceedings,
since the situation is purely internal to Denmark. Mr and Mrs Bryde, Danish nationals, have formed a company in the
United Kingdom which does not carry on any actual business there with the sole purpose of carrying on business in
Denmark through a branch and thus of avoiding application of Danish legislation on the formation of private limited
companies. It considers that in such circumstances the formation by nationals of one Member State of a company in
another Member State does not amount to a relevant external element in the light of Community law and, in particular,
freedom of establishment. some economic activity and substance were necessary in order to show an exercise of freedom
of establishment.
The Court acknowledged that according to the case-law of the Court a Member State is entitled to take measures
designed to prevent certain of its nationals from attempting, under cover of the rights created by the Treaty, improperly to
circumvent their national legislation or to prevent individuals from improperly or fraudulently taking advantage of provisions
of Community law. However, the Court opined that in the case of Centros, the provisions of national law, application of
which the parties concerned have sought to avoid, are rules governing the formation of companies and not rules
concerning the carrying on of certain trades, professions or businesses. Importantly, the Court concluded that the fact that
a national of a Member State who wishes to set up a company chooses to form it in the Member State whose rules of
company law seem to him the least restrictive and to set up branches in other Member States cannot, in itself, constitute
an abuse of the right of establishment.
4.

REGULATORY COMPETITION – DELAWARE EFFECT?
We agree with Panayi that Centros is a landmark case. Arguably, the Court gave a very expansive interpretation
of freedom of establishment and a rather narrow interpretation of the concept of abuse. Formation according to the laws of
a Member State was sufficient to trigger freedom of establishment and enable a company to set up a branch in another
Member State. The fact that the entire business was to be conducted through the branch was irrelevant and did not
constitute an instance of abuse.23
It comes therefore as no surprise that especially in the wake of Centros, it has not been uncommon to analogize
the development of the CJ case law in this area to the present-day operation of company law in the United States, the socalled Delaware effect. Here, the states Delaware (primarily) and Nevada (secondarily) are each home to an
overwhelming number of U.S. corporations, mainly as the result of free market competition among the U.S. states to offer
companies the best corporate “package.” Initially, some states offered companies low tax rates. Other states offered low
start-up fees, and still others offered favourable shareholder rights. Ultimately, Delaware became the U.S. market leader
because it offered the best combination of benefits for all interested parties: in Delaware, the tax situation is reasonable,
19 Case C-79/85 D. H. M. Segers v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen.
ECR 1986 Page 02375
20 BARNARD, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, p. 323
21 Case C-212/97 Centros (ECR 1999 p. I-1459)
22 RYAN, P.S.: Will there ever be a Delaware of Europe?, p. 191
23 PANAYI, Ch. HCI: Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: Debunking Some Myths, p. 42
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the start-up process and fee structure are logical, and, perhaps most importantly, legal certainty is guaranteed because
shareholders know what to expect from the Delaware courts. This latter aspect is perhaps the most important. Put simply,
the statutes and the court system in Delaware are ideal for settling disputes. The judges are trained in corporate law
matters, and ample attorneys are available to deal with nearly every type of corporate legal issue.24
It has been argued that the fact that in Centros the Court essentially approved regulatory forum-shopping in the
sphere of company law could lead to a competition among member states for the best “corporate package“, which in turn
would mean the lowest common denominator in terms of protecting other stakeholders in the society against company
fraud, insolvency or misconduct in general.
However, Kirchner et al. point out that Regulatory competition under this assumption requires the successful
provider of corporate law to offer both an attractive statute and specialized courts to interpret that statute in a predictable
manner so managers and investors will want to incorporate in that jurisdiction. They also identify a number of factors that
make it difficult for Member States to offer adjudication to managers and investors in other Member States. These include
(i) language barriers (particularly for Member States whose courts do not do business in English), (ii) differences between
common law and civil law approaches to adjudication, (iii) procedural differences between courts of Member States that
are greater than those between Delaware and other US states, and the fact that these differences discourage lawyers
from recommending to their clients incorporation in other Member States, (iv) the cost to a Member State of building
specialized judicial expertise in corporate law, (v) incomplete information about real or perceived judicial bias, (vi)
uncertainty concerning conflict of laws within the EU, (vii) uncertainty about mutual recognition of judgments within the EU,
and (viii) the fact that an effective adjudication system will require a learning process and that national judges could be
“poor learners” about the complexities of applying national corporate law to managers and investors in other countries.25
In a similar vein, while acknowledging the significance of the Inspire Art26 decision (together with its ancestor
cases), Ryan nevertheless concludes by opining that it is […] at this stage, impossible to predict which EU country is likely
to win the race to become the “Delaware of Europe,” assuming, of course, that this seemingly inevitable race will, in fact,
take place. Assuredly, though, many years will pass before the forum shopping process takes off, especially since the
public policy aspects (e.g., labour and employment law) that have been previously discussed are much more important to
the more socially democratic Europeans than they are to Americans, and arriving at a common ground in this area will not
be easy.27
In another opinion, Smits quotes Catherine Barnard who shows that there is little evidence so far of this
phenomenon in Europe. He also refers to the six conditions that Barnard identified that have to be met if a race to the
bottom is to emerge. Among these conditions are a wide choice of different jurisdictions (like more than 50 legal
systems in the United States) and full knowledge of each jurisdiction’s characteristics. These requirements are not
met in Europe, where there are only 16 jurisdictions and where it is often difficult to obtain the necessary
information about the respective legal systems.28 While the situation has changed since 2002 and nowadays there are
28 jurisdictions in the European Union, we believe that this does not change the basic idea that there are fewer
jurisdictions available in the European Union compared with the United States.
However, there are also opinions that actually favour regulatory competition. According to Armour, regulatory
competition between Member States’ company laws is likely to be a better way to stimulate the development of
appropriate legal rules than is the European legislative process. 29
Empiric evidence of whether the boosting of corporate mobility through the case law of the Court of Justice has
lead to tangible changes is lacking and not unambiguous. Nevertheless, one example includes Bratton et al. According to
their research increased mobility has removed some of the blocks and opened up opportunities for reform-mined
lawmakers. But the scope of these reforms remains narrow because the competitive pressures stem only from the desire
to minimize the out of pocket costs of incorporation on the part of a subset of small entrepreneurs. Mobility is still largely
constrained by member state discretion.30
5.

CONCLUSION
As has been shown on the basis of some examples from the extensive case law of the Court of Justice of the
European Union, the past three decades have seen dynamic development of freedom of establishment of companies,
including the freedom of secondary establishment. Focusing on areas such as prohibition of both direct and indirect
discrimination, the right of persons to freely choose the legal form for pursuing business in another member state and

RYAN, P.S.: Will there ever be a Delaware of Europe?, p. 199
KIRCHNER, CH. – PAINTER, R. – KAAL, W.: Regulatory Competition in EU Corporate Law after Inspire Art: Unbundling Delaware’s
Product for Europe, p. 2
26 Case C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd (ECR 2003 p. I-10155)
27 RYAN, P.S.: Will there ever be a Delaware of Europe?, p. 199 – 200
28 SMITS, J.M.: The Harmonisation of Private Law in Europe: Some Insights from Evolutionary Theory, p. 14
29 ARMOUR, J.: Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition.
30 BRATTON, W.W. – MCCAHERY, J.A. – VERMEULEN, E.P.M.: How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking?
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other connected issues, the Court of Justice has interpreted Treaty articles in such manner so as to considerably facilitate
the freedom of establishment of companies.
In fact, the Court went even further and in its Centros judgment extended the freedom of establishment to the
possibility of each EU citizen (and company) to choose for its establishment the jurisdiction most suitable for the
attainment of individual objectives.
Such development has prompted certain expectations of a regulatory race among the Member States, which was
thought to potentially lead to a “race to the bottom“, i.e. the liberalisation of the company law regime to the extent of
considerably reducing the protection of other stakeholders in the society. Nevertheless, for a number of reasons indicated
above so far there is only limited evidence of such phenomenon taking place in certain partial aspects.
As has been mentioned earlier, the primary and secondary establishment of companies are closely connected
concepts. Given that there is still ample room for interpretation and clarification with regards to the exact regulation of
freedom of primary establishment under the European Union law, this also has an impact on secondary establishment.
Consequently, but also in its own right, there still remains room for research, adjudication and legislation also in the field of
secondary establishment of companies.
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THE LEGAL SITUATION OF THE CHILD IN THE CONTEXT OF SURROGACY
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University of Warmia and Mazury, Faculty of Law and Administration
Abstract: Modern medicine, including surrogate motherhood connected with in vitro fertilization, is forcing the legislature
to redefine the concept of mother and father, and to introduce new regulations to protect the interests of both the child and
the parties of a legal contract of “hiring a surrogate”. The use of the human body through surrogate motherhood leads to
important changes in the traditional concept of the family and creates new, unresolved legal problems that Polish courts
have to deal with (Case of Beata Grzybowska). The conflict that occurs between the surrogate mother and the child's
biological mother (egg donor) questions the Roman rule "mater semper certa est'. The aim of this article is to analyze the
matter of surrogacy on the example of the Ms Grzybowska case and its possible solutions.
Key words: surrogacy, child’s rights, surrogate motherhood, definition of a mother
1

INTRODUCTION
During my studies on the legal situation of the child and his economical rights I have come across to a particularly
interesting question that is – in vitro fertilization and surrogate motherhood. Nowadays medicine goes beyond our needsby using in vitro method combined with surrogacy we may arrive to the case in which a child could have more than one
mother and father (at this point it is important to mention that it refers to biological, genetic and social parenthood which
will be discussed later on). As we may notice this situation influences strongly child’s well-being but as far as now in Polish
law these legal problems are unresolved and unregulated1.
2

GENERAL REMARKS ABOUT SURROGACY
In the history of mankind surrogacy has been well known from its beginning. One should take into account that in
fact the first case of a surrogate motherhood can be found in the Bible – it was recorded in the Old Testament - two
thousand years before Christ, when the maid Agar was involved as a surrogate mother to carry the unborn child of Abram,
because his wife could not get pregnant2. The first form of a surrogate motherhood was the insemination of maids or
slaves. A huge step was the invention of Robert G. Edwards – in vitro fertilization therapy - which gained him a 2010
Nobel Prize in Medicine3. Only in 1978 (1987 in Poland) the first child was born using this new method. It allows a
surrogate mother to have a fertilized egg of another woman transferred to her uterus.
Legal and ethical problems that it brings to light are more than obvious and are being successfully resolved in
many countries, but not in Poland. Though, in recent years in Poland continues a strong debate about bioethical law that is
currently being discussed in the Parliament and which is supposed to regulate such a controversial issue of in vitro
insemination. At the edge of this debate, often ignored in legislative works, appears the issue of surrogate motherhood,
which in Poland is still not regulated by law as I mentioned before. This lack of regulations has its social consequences - in
the existence of various clinics and agencies “mediating” between couples and surrogate mothers and very often
operating according to the rule “what is not prohibited, is legal”.
3

MS BEATA GRZYBOWSKA CASE
One legal case in particular has become widely discussed in Polish media – the case of Ms Beata Grzybowska,
which was a precedential case of a surrogate mother against the biological father of the child4.
Ms Grzybowska, because of her difficult material situation, agreed to give birth to the baby of another couple from
in vitro fertilized embryo for the amount of 30 000 zł. A civil contract between the woman and the interested couple was
firmed with the mediation of the owner of a so called mediating agency “Elisabeth” from Piaseczno5, which has contacted
Ms Grzybowska with the couple wishing to have a child. According to the procedure the mediating agency should be
responsible for all the personal contacts between two parties (even prohibiting any other form of contact) but this principle
has been violated by the parties which began to contact each other directly (for example the couple has been sending
1 Most of the bioethical standards regulated in international conventions such as The Convention for the Protection of Human Rights and
Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine (otherwise known as the Convention on Human Rights
and Biomedicine, or the Oviedo Convention) has not been applied in Polish law. Thus, beyond any doubt we can claim that there is
strong and urgent need to discuss and regulate bioethical questions. Cf. KRAJEWSKI, P. Prawno—kanoniczna ochrona człowieka w
kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej, s. 84-85.
2 Genesis, 16, 1-16.
3 <http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/press.html> [12.04.2011].
4 As the aim of the article is to present the case and the discussion that it brought in Poland, most of the sources are press releases.
5 The agency „Elisabeth” has become known earlier after the press release on its barely legal methods. More details about the contract
and mediation procedure see ŚWIERCZYǸSKA, K. - PAC, K. Wynajęliśmy brzuch na ciążę, [in:] Dziennik, 10.5.2009.
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/148998,wynajelismy-brzuch-na-ciaze.html> [5.5.2011].
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medicines and vitamins by post). The couple was paying monthly 2 500 zł. A healthy child was born on the 20th May 2009
and 3 days after the labor, on the day of the departure from hospital, the child has been taken away from Ms Grzybowska,
despite concerns which she expressed to the couple. Ms Grzybowska could not come to terms with his loss and 3 months
after the birth has decided to fight for the child, finding the professional assistance of a lawyer. On the 3rd of August she
took a legal action to gain parental rights and the alimony from the genetic father of the child6. At the same time the court
received a request from the genetic father to entrust him with the child’s care.
After the publicity of the case in the media a curator took interest in Ms Grzybowska, bringing an action against
her to the court of Łódź in order to limit her parental authority over her two biological daughters, due to poor material
conditions and inadequate educational methods7.
4

DEBATE ON SURROGACY IN POLAND
Some opposite opinions on the surrogacy appeared in the media after the story of Ms Grzybowska became public
and well known. Prof. Jacek Hołówka, philosopher and ethicist said that "(...) because there are women who cannot give
birth or cannot get pregnant and if medicine provides them another method, they have the moral law and should have a
statutory right to hire a surrogate", while pointing out that the child as a separate person should be guaranteed his right to
identity of the biological, social and psychological kind, and so all the procedure should be done under appropriate
supervision, including this of a psychologist. It also compares a surrogate to an early nursery service, which reflects the
situation of genetic parents giving their child for "safekeeping" to another woman for the period of pregnancy. A priest
doctor Piotr Kieniewicz, theologian, on the contrary, claims that a child in such a situation is doomed in advance of a
conflict of identity, because it is not possible to determine who his parents are. It is important to distinguish between
genetic, biological and social parenthood. A genetic mother or a genetic father is the donor of the genetic material for the
in vitro fertilization – in this case the biological father of the child and the donor of the genetic material is the man hiring a
surrogate, child's biological mother was a surrogate, the genetic mother was an anonymous egg donor and the social
mother was the wife of the man). According to the priest, such a child was hurt for a lifetime and was treated like an object
by the immoral and irresponsible decisions of the parties of this agreement8.
5

THE FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE AMENDMENT
On the 13th of June 2009 came into force an amendment of the Family Code that regulates the issue of maternity
by applying the ancient Roman maxim "Mater semper certa est”9 – according to new art. 619 a mother of the child is
always the woman who gave birth to the child10. This amendment clarifies the case of motherhood, regulating that
motherhood is a legal institution and as such cannot be divided into more than one subject –thus a child can have always
only one mother. There are though possible biological connections with for example – a woman who has donated her
genetic material for the in vitro insemination. Polish law has rejected the concept of genetic motherhood in favor of a
"biological motherhood", which always results from the fact of giving birth to the child. Genetic motherhood in some part
correlates with the biological one in most of the typical situations when a woman giving birth to a child is also his “genetic”
mother. The problem arises in cases of in vitro fertilization of a surrogate mother (like in case of Ms Beata Grzybowska)
but as regulated by the article 619 – a genetic motherhood has no effect for the determination of a child’s origin as a
genetic mother which does not give birth to the child, is never regarded as his mother. On the contrary, fatherhood has a
different nature compared to the nature of motherhood and is always just genetic. The solution adopted in the amendment
does not regulate nor protects the rights of a genetic “mother” and brings a number of serious legal and social problems. It
also deprives the child his right to know his genetic origin, when in the course of basic biological exams like blood tests, it
becomes obvious to the child that there is no genetic relationship between him and his biological mother11.

6 For the first time the case has been described by a newspaper Dziennik in June 2009. See ŚWIERCZYǸSKA, K. Wynajęła brzuch.
Będzie walczyć o dziecko, [in:] Dziennik, 30.7.2009, <http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92376,wynajela-brzuch-bedziewalczyc-o-dziecko.html>; MARCZYǸSKA, M. To ona „wynajęła” swój brzuch, [in:] Fakt, 4.08.2009, <http://www.fakt.pl/To-ona-quotwynajela-quot-swoj-brzuch,artykuly,49259,1.html>; Nie jestem tylko brzuchem do wynajęcia [in:] Dziennik, 1.08.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92456,nie-jestem-tylko-brzuchem-do-wynajecia.html>; JASIǸSKA, A. - STAŃCZYK,
M. Może sąd odda jej małego Kajtusia, [in:] Dziennik Łódzki, 4.08.2009, <http://www.dzienniklodzki.pl/stronaglowna/148542,moze-sadodda-jej-malego-kajtusia,id,t.html> [13.02.2011].
7
JASIŃSKA,
A.
Surogatka
odda
synka,
ale
nie
córki,
[in:]
Dziennik
łódzki,
18.11.2009,
<http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/186942,lodz-surogatka-odda-synka-ale-nie-corki,id,t.html#material_2> [5.3.2011].
8 Cf. KLINGER, K. To dziecko ma kilkoro rodziców, [in:] Dziennik, 31.7.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/156366,to-dziecko-ma-kilkoro-rodzicow.html> [2.03.2011].
9 According to prof. Marek Safjan, former President of the Constitutional Court, claiming that the mother is a woman who gave birth is the
most popular solution adopted in the world, because of the particular biological and emotional bond which is formed between the infant
and his mother. See SIEDLECKA, E. DNA czyli tata, [in:] Gazeta Wyborcza, 21.7.2008.
<http://wyborcza.pl/1,75478,5474296,DNA_czyli_tata.html> [9.03.2011].
10 Art. 619 of Polish Family and Guardianship Code, Dz.U.64.9.59.
11 See DOLECKI, H. (red.), SOKOŁOWSKI, T. (red.), ANDRZEJEWSKI, M. – LUTKIEWICZ-RUCIŃSKA, A. – OLEJNICZAK, A. SYLWESTRZAK, A. – ZIELONACKI, A.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
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6

BABY M. CASE
The case of Ms Beata Grzybowska is a matter of precedent (leading case) in Poland in this question. This kind of
precedent ruling in the world was called "Baby M. case" and occurred in 1987 in the United States, where the surrogate
mother lost the case concerning custody of the child, but she was guaranteed rights to visit. A child called Melissa (Baby
M.) was conceived under the agreement signed in 1985 by a married couple William and Elisabeth Stern and Mary Beth
Whitehead, who has donated also her own eggs thus becoming also a genetic mother of the child. She agreed to give
birth to the child of Mr. Stern through in vitro insemination for $10,000. In the surrogacy agreement, before the child’s
conception, she also agreed to terminate her rights as a mother. After giving birth to the child and giving her away to the
Sterns, the surrogate mother became depressed and even suicidal thus she decided to keep the baby and flew with her to
Florida. The Sterns family took a legal action in order to enforce the surrogacy contract and terminate Mrs. Whitehead’s
parental rights.
The trial between the parties began on January 5, 1987 and finished on February 2, 1988 with the verdict of the
Supreme Court of New Jersey. It was the first widely followed trial that brought into light ethical questions of in vitro
fertilization and surrogacy. In the verdict the Court has stated that the child was treated as an object being “sold” and that
his best interest was violated and became secondary. The Court also found the agreement to surrender all parental rights
even before the child is conceived, as made under pressure and thus less voluntary. But most importantly, the Court
agreed that the surrogate mother should be granted the right of "unsupervised, uninterrupted, liberal visitation”12.

7

POLAND AFTER MS BEATA GRZYBOWSKA CASE
In Polish case there was no verdict because the surrogate mother, having in mind the best interest of the child
and also because of the unequal position of the parties (on one hand, better financial status of the couple, on the other
hand, the fact that for over a year during the legal procedure the child stayed with the couple) she decided to resign of
further fighting, and thus agreed that the court deprived her of parental authority13.
Due to the resignation of Ms Grzybowska the case has not been concluded with a judgment but questions which
have arisen because of it, remain open. Before it comes to adopting a new bioethical law in Poland, there will be both
agencies engaged in the process of "renting bellies" and clinics performing treatments in vitro on such patients, which
operate legally in the lack of appropriate regulations. Numerous agreements will be concluded between surrogates and
couples ready to pay for the birth of their child by another woman and one should be aware of their mostly illegal status
(e.g. taking advantage of the surrogate mother’s difficult situation, signing contracts under pressure, no guaranteed
assistance or advice for neither of the parties).
Both lawyers and politics have expressed their opinions on the possible decision in the analyzed case. It is worth
noticing that Polish Minister of Justice Andrzej Czuma has also taken part in the debate - recalling the recent amendment
of the Code he pointed out that in this case, Ms. Grzybowska according to the currently binding law is the mother of the
child and has the right to fight for him. At the same time, though, he has admitted that the law in the matter of surrogate
motherhood is insufficient and requires further changes (as for example not regulated question of the functioning of
mediation agencies or the responsibility of doctors performing the procedure of in vitro fertilization)14. The Minister of
Justice also recalled the article 293 of the Polish Penal Code which prohibits trafficking of human beings15. In his opinion,
a crime is definitely committed by the agency. According to Judge Robert Zegadło in the case of surrogacy the fight for
custody of the child in court may take place between the woman who gave birth to a child and a child's genetic father,
which in this case is the man who hired a surrogate. The court may in such cases grant custody to one parent, by limiting
or depriving it the other one16.
One of the projects of the bioethical law that is being currently discussed in the Parliament bans surrogacy
entirelly. According to prof. Franciszek Longchamps de Berier, a lawyer from the Jagiellonian University and a member of
the team responsible for the development of bioethical principles of the bioethical law "Surrogacy is immoral. Adults who
decide to take this step, does not take into account the child's welfare"17.

In the Matter of Baby M., 109 N.J.396 (1988).See also
<http://womenshistory.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=womenshistory&cdn=education&tm=49&f=10&tt=2&bt=1&bts=1&zu=http
%3A//www.galegroup.com/free_resources/whm/trials/babym.htm>; <http://www.information-on-surrogacy.com/baby-m.html> [3.2.2011].
13
Cf. Surogatka urodziła za 30 tys. zł - przegrała walkę o syna, [in:] Gazeta Wyborcza, 7.7.2010,
<http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Surogatka-urodzila-za-30-tys-zl---przegrala-walke-o-syna,wid,12451418,wiadomosc.html>
[4.4.2011].
14 KLINGER, K.: Matką jest tylko kobieta, która urodzi, [in:] Dziennik 2.8.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92514,matka-jest-tylko-kobieta-ktora-rodzi.html> [3.3.2011].
15 Wynajęcie matki zastępczej to handel ludźmi, [in:] Dziennik, 5.8.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/156811,wynajecie-matki-zastepczej-to-handel-ludzmi.html> [4.3.2011].
16 See KLINGER, K.:To surogatka jest matką, [in:] Dziennik, 8.6.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/151673,to-surogatka-jest-matka.html> [3.3.2011].
17 See JASIŃSKA, A., STANCZYK, M.: Urodziła na zamówienie, teraz chce syna dla siebie, [in:] Dziennik Łódzki, 1.8.2009,
<http://www.dzienniklodzki.pl/stronaglowna/147829,urodzila-na-zamowienie-teraz-chce-syna-dla-siebie,id,t.html> [3.3.3011].
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The important question that occurs instantly is the number of such cases in Poland. One should be aware that Ms
Beata Grzybowska is not the only one – she has just become the most famous surrogate in Poland recently, even though
she had neither financial aims nor strength to fight for her son till the end of the case. The real number of surrogate
mothers is hard to estimate – we can assume that it is over 600 cases a year18.
8
IS LAW HELPLESS?
Discussing the question of modern artificial insemination and problems that it brings, one should be aware that it is not the
fault of law itself nor of the legislator that cannot follow the rapid scientific development, but that the main problem lays far
beyond – it is the question of deciding in which direction the law should develop and which ethical and moral standards
should be adopted19. This is the consequence of the fact that modern biology and medicine question most of the
unquestionable paradigms such as the institution of motherhood which –as I have demonstrated – now one can have
more than one.
It is essential to discuss child’s rights in the context of a family as whole. Separating child’s status from the general
situation of the family unit can bring us to the conclusions violating what in the family is considered as natural and crucial.
Thus, a child should always be regarded as a member of his proper family and in this light his rights should be
discussed20. In Poland still not resolved is the problem of motherhood and fatherhood and the legal situation of the child whether it should have the right to know his genetic and biological identity when the mother is more than one.
9

CONCLUSION
As for now, it is likely to happen that in vitro in Poland will be legal and finally will be regulated by law but we will
have to wait a while for a full surrogacy regulation that is even more controversial. The case of Ms Beata Grzybowska
illustrates perfectly what can happen when adults in an irresponsible manner begin to decide about the life of an unborn
child. We could be grateful to Ms Grzybowska for her courage to take the legal actions in court and to inform public about
her situation even if she suffered a lot of stress and pressure from the society afterwards. This case brought into light
many delicate questions that has not been regulated and first of all – the question of child’s well-being which has not been
stressed enough in the discussions that took place.

Bibliiography:
ANDRZEJEWSKI, M.: Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Kraków: Zakamycze, 2003. 320 pages. ISBN 837333-266-9.
DOLECKI H.(red.), SOKOŁOWSKI T.(red) and others.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wolters
Kluwer, 2010. 845 pages. ISBN: 978-83-264-0645-4.
KRAJEWSKI P.: Prawno—kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej. Olsztyn:
Wydawnictwo UWM, 2008. 191 pages. ISBN 978-83-7299-572-8.
Polish Family and Guardianship Code, Dz.U.64.9.59.
SAFJAN, M.: Wyzwania dla państwa prawa. Kraków: Wolters Kluwer, 2007. 208 pages. ISBN 978-83-7526-595-8.
The Bible, Genesis, 16, 1-16.
Online resources:
<http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/press.html>
<http://womenshistory.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=womenshistory&cdn=education&tm=49&f=10&tt=2&bt=1&
bts=1&zu=http%3A//www.galegroup.com/free_resources/whm/trials/babym.htm>
<http://www.information-on-surrogacy.com/baby-m.html>
JASIŃSKA, A., Brzózka P.: Sprzedam dziecko za 35 tysięcy. In: Polska. The Times, 2.9.2010,
<http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/302661,sprzedam-dziecko-za-35-tysiecy-setki-ofert-surogatekw,id,t.html#material_2>
JASIŃSKA, A., STANCZYK, M.: Może sąd odda jej małego Kajtusia. In: Dziennik Łódzki, 4.08.2009,
<http://www.dzienniklodzki.pl/stronaglowna/148542,moze-sad-odda-jej-malego-kajtusia,id,t.html>
JASIŃSKA, A., STANCZYK, M.: Urodziła na zamówienie, teraz chce syna dla siebie. In: Dziennik Łódzki, 1.8.2009,
<http://www.dzienniklodzki.pl/stronaglowna/147829,urodzila-na-zamowienie-teraz-chce-syna-dla-siebie,id,t.html>
JASIŃSKA, A.: Surogatka odda synka, ale nie córki. In: Dziennik łódzki, 18.11.2009,
<http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/186942,lodz-surogatka-odda-synka-ale-nie-corki,id,t.html#material_2>
KLINGER,
K.:
Matką
jest
tylko
kobieta,
która
urodzi.
In:
Dziennik
2.8.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92514,matka-jest-tylko-kobieta-ktora-rodzi.html>
KLINGER,
K.:
To
dziecko
ma
kilkoro
rodziców.
In:
Dziennik,
31.7.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/156366,to-dziecko-ma-kilkoro-rodzicow.html>
See A. Jasińska, P. Brzózka, Sprzedam dziecko za 35 tysięcy, [in:] Polska. The Times, 2.9.2010,
<http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/302661,sprzedam-dziecko-za-35-tysiecy-setki-ofert-surogatek-w,id,t.html#material_2> [3.3.2011].
19 See M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Kraków 2007, p.166 and following.
20 Cf. M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, Kraków 2003, pp.48-49.
18

628

KLINGER,
K.:
To
surogatka
jest
matką.
In:
Dziennik,
8.6.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/151673,to-surogatka-jest-matka.html>
MARCZYŃSKA, M.: To ona „wynajęła” swój brzuch, In: Fakt, 4.08.2009, <http://www.fakt.pl/To-ona-quot-wynajela-quotswoj-brzuch,artykuly,49259,1.html>;
Nie
jestem
tylko
brzuchem
do
wynajęcia.
In:
Dziennik,
1.08.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92456,nie-jestem-tylko-brzuchem-do-wynajecia.html>;
SIEDLECKA,
E.:
DNA
czyli
tata.
In:
Gazeta
Wyborcza,
21.7.2008,
<http://wyborcza.pl/1,75478,5474296,DNA_czyli_tata.html>
Supreme Court of New Jersey: In the Matter of Baby M., 109 N.J.396 (1988).
Surogatka urodziła za 30 tys. zł - przegrała walkę o syna. In: Gazeta Wyborcza, 7.7.2010,
<http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Surogatka-urodzila-za-30-tys-zl---przegrala-walke-osyna,wid,12451418,wiadomosc.html>
ŚWIERCZYŃSKA,
K.,
PAC,
K.:
Wynajęliśmy
brzuch
na
ciążę.
In:
Dziennik,
10.5.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/148998,wynajelismy-brzuch-na-ciaze.html>
ŚWIERCZYŃSKA K.: Wynajęła brzuch. Będzie walczyć o dziecko. In: Dziennik, 30.7.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92376,wynajela-brzuch-bedzie-walczyc-o-dziecko.html>
Wynajęcie
matki
zastępczej
to
handel
ludźmi.
In:
Dziennik,
5.8.2009,
<http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/156811,wynajecie-matki-zastepczej-to-handel- ludzmi.html>
Contact information:
Kamila Naumowicz, M.A.
Kamila.naumowicz@gmail.com
University of Warmia and Mazury, Faculty of Law and Administration
Ul. Warszawska 98
10-702 Olsztyn
Poland

629

THE EUROPEAN INVESTIGATION ORDER
Andrea Törő
University of Szeged, Faculty of Law
Abstract: In the Stockholm programme1 the European Council decided that the setting up of a comprehensive system for
obtaining evidence in cases with a cross-border dimension, based on the principle of mutual recognition, should be further
pursued. In April 2009, the Belgian government and a group of six Member States tabled an initiative2 for a Directive to
establish the European Investigation Order3, which would be a judicial decision issued by a competent authority of a
Member State in order to have one or several specific investigative measure(s) carried out in another Member State. The
objective of the proposal is to create a single, efficient and flexible instrument for obtaining evidence located in another
Member State in the framework of criminal proceedings. The execution of the EIO is based on the principle of mutual
recognition. The EIO will cover every ‘investigative measure’, however some measures require specific rules which are
better dealt separately, such as the setting up of a JIT4 and the gathering of evidence within a JIT, as well as some
specific forms of interception of telecommunications. The proposal is expected to bring significant improvement.
Key words: European Investigation Order, European Union, mutual recognition, European Evidence Warrant, criminal
matters, evidence.
1

INTRODUCTION
When establishing the European Community, the founders’ original aim was to create an integrated community of
states, whose main interest or fundamental goal was a common internal market. Integration and legal harmonization were
only at the service of economic interests and economic efficiency.5 The declaration of the four freedoms6 has necessarily
extended the cooperation, however, free movement of people and money has opened up new horizons for criminals as
well. The developing process which the European Union went through had gained a key role in criminal cooperation
among Member States.
The Treaty of Lisbon entered into force on 1st of December 2009. It provides modern institutions and optimized
working methods to tackle both efficiently and effectively today's challenges in today's world. In a rapidly changing world,
Europeans expect the EU to address issues such as globalization, climatic and demographic changes, security and
energy. The Treaty of Lisbon reinforces democracy in the EU and its capacity to promote the interests of its citizens on a
day-to-day basis.7
2

EXISTING RULES
Currently, the rules governing the transmission of evidence between Member States of the EU could be divided
into two groups, by two different underlying principles. On the one hand, there are instruments based on the principle of
mutual assistance, such as the European Convention on mutual assistance in criminal matters8, the Schengen
Agreement9 and the Convention on mutual assistance in criminal matters10 and its Protocol. On the other hand, there are
instruments based on the principle of mutual recognition11.
Mutual assistance instruments cover mutual assistance in general, but also contain rules on specific forms of
mutual assistance - such as interception of telecommunications or the use of videoconferencing. Requests for mutual
Which was adopted on 11th December 2009.
Initiative for a Directive of the European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order in criminal matters,
9145/10, Brussels, 29th April 2010.
3 EIO.
4 Joint investigation team.
5 KARSAI K.: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései, s. 23.
6 Free movement of goods, services, people and money.
7 http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm (downloaded: 2010.09.21.)
8 European Convention of 20 April 1959 on mutual assistance in criminal matters.
9 Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the
Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common
borders (OJ L 239, 22.9.2000.19).
10 Convention of 29 May 2000 on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union (OJ C 197,
12.7.2000.1).
11 Which most notably include the Council Framework Decision of 18 December 2008 on the European evidence warrant for the purpose
of obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters (OJ L 350, 30.12.2008,72). Another instrument on
this matter based on the principle of mutual recognition is the Council Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the EU of
orders freezing property or evidence (OJ L 196, 2.8.2003.45). However, the scope of this instrument is limited to the freezing of evidence
located in another Member State. The subsequent transfer of the evidence between the Member States involved would be regulated by
mutual assistance instruments or the Framework Decision on the European Evidence Warrant.
1
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assistance shall, as a general rule, be transmitted directly between the issuing and executing authority. Unless a relevant
ground for refusal is invoked by the executing authority, the request shall be executed as soon as possible and if possible
within the deadlines indicated by the issuing authority. In order to ensure the admissibility of the evidence obtained, the
authorities of the requested State shall comply with the formalities and procedures indicated by the authorities of the
requesting State provided that they are not contrary to fundamental principles of law in the requested State12.
The last few years have been a milestone in the development of European criminal justice. Since the European
Arrest Warrant13, we have seen the framework decision on freezing orders to prevent the destruction or disposal of
evidence and several other instruments; and then the necessity of resolving significant problems in cooperation with
respect to evidence came into the spotlight in 200314, but the framework decision was adopted by the Council only five
years later, in 2008. The European Evidence Warrant15 applies the principle of mutual recognition for the purpose of
obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters. The EEW is a judicial decision. It shall
be issued in a standard form and translated into an official language of the executing State. The authorities of the issuing
State must find that the evidence could also be obtained under national law in a similar case and that the evidence sought
is necessary and proportionate for the proceedings in question. It shall be recognized and executed within a fixed
deadline, unless a relevant ground for refusal applies. The execution of a EEW shall not be subject to verification of dual
criminality if it is not necessary to carry out search or seizure or if the offence is punishable by a custodial sentence of at
least three years and is mentioned on a list of offences in the Framework Decision.
However, in the current situation, several factors hinder effective judicial cooperation and evidence exchange in
the EU, e.g. the coexistence of MLA16 and mutual recognition creates a fragmented approach, there is no unified system
of gathering and seizing foreign evidence.
It has to be seen, that this fragmented system, based upon the parallel existence of mutual assistance and mutual
recognition makes the application of the rules burdensome and may cause confusion among practitioners, which is exactly
the opposite of what mutual recognition is supposed to achieve. The European Council therefore indicated, that a new
approach is needed, based on the principle of mutual recognition. It should also take into account the flexibility of the
traditional system of mutual legal assistance. The Council therefore called for a comprehensive system to replace all the
existing instruments in this area – including the EEW. This awaited system should cover as far as possible all types of
evidence, contain deadlines for enforcement and limit the grounds for refusal17.
3

FUTURE PROSPECTS AND THE EUROPEAN INVESTIGATION ORDER
The proposal of the Belgian government could be pasted into the above highlighted line of development. This
new instrument – to be more exact: the initiative18 for a Directive tabled by the Kingdom of Belgium, the Republic of
Bulgaria, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Austria, the
Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden on the 29th of April 2010 – clarifies that the object of the EIO is primarily
to facilitate judicial cooperation in this filed by replacing all existing instruments.
Types of procedures
Types of procedures for which the EIO can be issued:
a) with respect to criminal proceedings brought by, or that may be brought before, a judicial authority in respect of a
criminal offence under the national law of the issuing State;
b) in proceedings brought by administrative authorities in respect of acts which are punishable under the national law of
the issuing state by virtue of being infringements of the rule of law and where the decision may give rise to proceedings
before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;
c) in proceedings brought by judicial authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the
issuing state by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings
before a court having jurisdiction in particular in criminal matters; and
d) in connection with proceedings referred to in points (a),(b), and (c) which relate to offences or infringements for which a
legal person may be held liable or punished in the issuing state.
Regarding the types of procedures in which the EIO can be issued, the proposal is entirely the same as the provisions of
the EEW19.

12 See: GREEN PAPER on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility
COM(2009)624 final.
13 Council Framework decision 2002/584/JHA on the European Arrest Warrant, OJ L 190 18/07/2002.
14 As the Commission published the proposal for the Council Framework Decision on the 14th of November 2003.
15 EEW.
16 Mutual legal assistance.
17 See: GREEN PAPER on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility
COM(2009)624 final.
18 Initiative for a Directive of the European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order in criminal matters,
9145/10, Brussels, 29th of April 2010.
19 See Article 5 of the framework decision.
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Definitions and the scope of the EIO
Article 1 provides for a definition of the EIO: it shall be a judicial decision issued by a competent authority of a
Member State (the issuing State) in order to have one or several specific investigative measure(s) carried out in another
Member State (the executing State) with a view to gathering evidence - within the framework of the proceedings
mentioned in the draft Directive.
Article 2 of the draft provides for further basic definitions, such as the ”issuing authority”, which could be a judge,
a court, an investigating magistrate or a public prosecutor competent in the case concerned. However, in order to take into
account the various national systems, issuing authority may also be any other judicial authority as defined by the issuing
State and, in the specific case, acting in its capacity as an investigating authority in criminal proceedings with competence
in the case concerned to order the gathering of evidence in accordance with national law. It means that a Member State
may for example designate the police authority – for instance in Hungary it is the Police or the Hungarian Customs and
Finance Guard – as an issuing authority for the purpose of the EIO, but only if this authority has the power to order the
investigative measure concerned at national level. Of course, we can find the definition of “executing authority” in the
same Article, which shall mean an authority having competence to recognize or execute an EIO in accordance with this
Directive. The executing authority shall be an authority competent to undertake the investigative measure mentioned in the
EIO in a similar national case.
The EIO has a horizontal scope as it applies to - almost - all investigative measures. This provision may be
regarded as the most important part of the draft Directive, as it aims replacing all existing instruments in this filed- even if
they are based on the principle of mutual legal assistance or mutual recognition. However some measures require special
rules, which are better dealt separately. Therefore the following measures are not covered by the EIO:
a) the setting up of a Joint Investigation Team20 and the gathering of evidence within a JIT21;
b) interception and immediate transmission of telecommunications22; and
c) interception of telecommunications23.
Existing instruments should continue to apply to these types of measures. As for the obtaining of evidence within the JIT,
the added value of it is precisely that evidence freely circulates within the team, which means that there is no need for an
EIO between the members.
As the EIO concentrates on the investigative measure to be executed the issuing authority is best placed to
decide, on the basis of its knowledge of the details of the investigation concerned, which measure is to be used. However,
the executing authority should have the possibility to use another type of measure, either because the requested measure
does not exist or is not available under its national law or because the other type of measure will achieve the same result
as the measure provided for in the EIO by less coercive means. As I mentioned above, Article 1 and 2 give the basic
definitions in connection with the EIO. However, these are only procedural law terms. Even the list of these procedural law
terms is incomplete, as it does not define the term, which might be the most important one in connection with the Directive,
the definition of “investigative measure”. Although, the aim of the proposal is to cover all types of evidence, including those
being excluded from the EEW, and it also precisely defines the scope of the EIO, I do believe that this question is worth
rethinking.
The EIO provides a single regime for obtaining evidence. Additional rules are however necessary for some types
of investigative measures which should be included in the EIO, such as temporary transfer of persons held in custody,
hearing by video or telephone conference, obtaining information related to bank accounts or banking transactions or
controlled deliveries. Investigative measures implying gathering of evidence in real time24, continuously and over a certain
period of time are covered by the EIO, but flexibility should be given to the executing authority for these measures given
the differences existing in the national laws of the Member States.
Content, form and transmission of the EIO25
The EIO - set out in the form provided for in the Annex of the proposal - shall be completed, signed, and its
content certified as accurate by the issuing authority. Each Member State shall indicate the language(s) which, among the
official languages of the institutions of the EU and in addition to the official language(s) of the Member State concerned,
may be used in writing in or translating the EIO when the State in question is the executing State. The introduction of a
standardized form - as long as it remains concise - could simplify the issuing and translation of MLA requests. The
proposed form, as it stands, seems well focused and likely to be of practical use.

JIT.
As provided in Article 13 of the Convention of 29 May 2000 and in Framework Decision 2002/465/JHA.
22 Referred to in Articles 18(1)(a) of the Convention of 29th of May 2000.
23 Referred to in Article 18(1)(b) of the Convention of 29th of May 2000 insofar as they relate to situations referred to in Article 18(2)(a) and
(c) and Article 20 of the same convention.
24 In contrast with the EEW.
25 Article 6.
20
21
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The EIO shall be transmitted from the issuing authority to the executing authority by any means capable of
producing a written record under conditions allowing the executing State to establish authenticity
Recognition and execution
The executing authority shall recognize the transmitted EIO without any further formalities and shall forthwith take
the necessary measures for its execution in the same way and under the same modalities as if the investigative measure
in question had been ordered by an authority of the executing State, unless that authority decides to invoke one of the
grounds for non-recognition or non-execution26 or one of the grounds for postponement27.
For example, in the case of an EIO issued for the purpose of searching a house, the issuing authority is
competent to decide whether or not the search of a house is a necessary measure in the case concerned. However, the
modalities of the search will be governed by the law of the executing state. If the search of a house is possible at night in
the issuing state, but not in the executing state, the proposal – Article 8(1) - makes it possible for the executing authority to
carry out the measure during daytime in accordance with its own legislation. This provision may however create problems
in terms of admissibility of evidence in the issuing state. Therefore the proposal provides the possibility for the issuing
authority to indicate in the EIO which formalities will have to be complied with to ensure the admissibility of evidence;
unless such formalities and procedures are not contrary to the fundamental principles of law of the executing state.
The issuing authority may request that one or several authorities of the issuing State assist in the execution of the
EIO in support to the competent authorities of the executing State. The executing authority shall comply with this request
provided that such participation is not contrary to the fundamental principles of law of the executing State. With a view to
facilitate efficient application, the issuing and executing authorities may consult each other, by any appropriate means.
The issuing authority is undoubtedly best placed to assist the requested authorities in the execution of its own request.
Being physically present often contributes significantly to expediting execution. Presence can also assist in speedily
identifying material which is of relevance from that which need not be gathered, although initially requested in the EIO. As
a consequence, within the European judicial area, the presence of the issuing authority during the operations should be
enabled to the widest extent possible and the ground for refusal could be limited accordingly.
Another novelty of the proposal compared to both MLA and the EEW, is the stricter limitation of the grounds for
refusal, as it limits the grounds for refusal only to four cases:
a) if there is an immunity or a privilege under the law of the executing state which makes it impossible to execute the EIO;
b) if the EIO has been issued in proceedings referred to in Article 4 (b) and (c) and the measure would not be authorized in
a similar national case;
c) if, in a specific case, its execution would harm essential national security interests, jeopardize the source of the
information or involve the use of classified information relating to specific intelligence activities;
d) if there is no other investigative measure available which will make it possible to achieve a similar result.
As you may see, there would be no grounds to refuse the EIO on the basis of double jeopardy (ne bis in idem)28,
even though this was a possible ground for refusal of an EEW (and freezing orders), is a mandatory ground for refusal of a
European Arrest Warrant, and is a basic right enshrined in the EU’s Charter of Fundamental Rights.
Also, there is no ground for refusal on the basis of dual criminality. Although, it is in accordance with the Council’s
future requirements29, this is the first specific, mutual recognition-based instrument totally eliminating this ground for
refusal. It is definitely clear, that it would speed up the executing of the requests, as there is no need to check the
existence of double criminality and in the event of the entire realization of mutual recognition among Member States there
would be no need to check it. But personally, I am not sure if these 27 Member States have already reached this idealistic
level. Anyway, this provision may cause problems in the future, especially if we think
about holocaust denial, which is not considered as a crime every Member State, and is quite a fancy topic nowadays.
Recourse to a different type of investigative measure 30
One of the main changes of the EIO compared to the EEW is that the EIO is based on an investigative measure
to be executed, while the EEW is based on a specific type of evidence – objects, documents or data31 - to be obtained.
Provided for in Article 10.
Provided for in Article 14.
28 Green Paper on conflicts of jurisdiction and the principle of ne bis in idem in criminal proceedings [COM(2005) 696.]
29 see: GREEN PAPER on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility
COM(2009)624 final.
30 Article 9.
31 It is not permitted to use the EEW to initiate the following actions: The taking of evidence in the form of interviews, statements or types
of hearings, involving suspects, witnesses, experts or any other party, including telephone references and video conferences. The taking
of evidence from a person’s body, in particular the taking of DNA samples, whether from hair, mouth or blood of a person. Gathering realtime evidence, such as through the interception of communications, covert surveillances or monitoring of bank accounts. It is not
permitted to issue the warrant in order to require further inquiries, in particular the analysis of existing objects, documents and data. It
could therefore not be used to require the commissioning of an expert’s report. Nor could it be used to require computer matching to
identify a person.
26
27
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Therefore – and in accordance with the principle of mutual recognition – the issuing authority decides on the type of
investigative measure to be executed. Article 9 of the proposal gives the necessary flexibility, as it makes it possible for
the executing authority to opt for a different type of measure, in the following situations:
a) the investigative measure indicated in the EIO does not exist under the law of the executing state;
b) the investigative measure indicated in the EIO exists in the law of the executing state but its use is restricted to a list or
category of offences which does not include the offence covered by the EIO;
or c) the investigative measure selected by the executing authority will have the same result as the measure provided for
in the EIO by less coercive means.
Further, consultation between the competent authorities may be appropriate before the executing authority has recourse
to a different type of investigative measure, in order to find out the “best alternative”. Such consultation may also be useful
to ensure that a measure is chosen or carried out in a way which ensures admissibility of the evidence in the issuing State.
Deadlines for recognition or execution 32
In order to ensure quick, effective and consistent cooperation among Member States, time restrictions are
necessary. The decision on recognition or execution, as well as the actual execution of the investigative measure, should
be carried out with the same celerity and priority as for a similar national case.33 The decision on the recognition or
execution shall be taken as soon as possible and, no later than 30 days after the receipt of the EIO by the competent
executing authority.
Unless either grounds for postponement exist or evidence mentioned in the investigative measure covered by the EIO is
already in the possession of the executing state, the executing authority shall carry out the investigative measure without
delay and no later than 90 days.
When it is not practicable in a specific case for the competent executing authority to meet the given deadline, it shall
without delay inform the competent authority of the issuing state by any means, giving the reasons for the delay and the
estimated time needed for the decision to be taken. In this case, the time limit may be extended by a maximum of 30 days.
Contrary to the fact, that right now there is no sanction in connection with not fulfilling the deadline requirements,
time limits should be regarded as the most important provisions of the proposal in practice, as time limits are the keys to
effective and swift execution of the requests. For that matter, these provisions could not be regarded as a special novelty
of the EIO, as the EEW also has such strict limitations.
Transfer of evidence 34
The executing authority shall without undue delay transfer the evidence obtained as a result of the execution of
the EIO to the issuing State. Where requested in the EIO and if possible under national law of the executing State, the
evidence shall be immediately transferred to the competent authorities of the issuing State assisting in the execution of the
EIO. When transferring the evidence obtained, the executing authority shall indicate whether it requires them to be
returned to the executing State as soon as they are no longer required in the issuing State.
Grounds for postponement of recognition or execution 35
The recognition or execution of the EIO may be postponed in the executing State where:
a) its execution might prejudice an ongoing criminal investigation or prosecution until such time as the executing State
deems reasonable; or
b) the objects, documents, or data concerned are already being used in other proceedings until such time as they are no
longer required for this purpose.
As soon as the ground for postponement has ceased to exist, the executing authority shall forthwith take the necessary
measures for the execution of the EIO and inform the issuing authority thereof by any means capable of producing a
written record.
The EIO’s relation to other agreements and arrangements 36
The Directive would replace the following conventions applicable in the relationships between the Member States:
- European Convention on mutual legal assistance in criminal matters of 20th of April 1959 as well as its two additional
protocols of 17th of March 1978 and 8th November 2001 and the bilateral agreements concluded pursuant to Article 26 of
that Convention;
- Convention of 19th of June 1990 implementing the Schengen Agreements of 14th of June 1985;

Article 11.
Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council regarding the European Investigation Order in criminal matters,
Brussels, 29 April 2010, COPEN 115 , CODEC 363, EUROJUST 47, EJN 12, EXPLANATORY MEMORANDUM.
34 Article 12.
35 Article 14.
36 Article 29.
32
33
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- Convention of 29th of May 2000 regarding mutual legal assistance in criminal matters between the member States of the
EU and its protocol of 16th October 2001.
The Framework Decision 2008/978/JHA is repealed. The Directive applies between the Member States to the freezing of
items of evidence in substitution for the corresponding provisions of Framework Decision 2003/577/JHA.
Member States may continue to apply the bilateral or multilateral agreements or arrangements in force, insofar as
these make it possible to go beyond the aims of the Directive and contribute to simplifying or facilitating further the
procedures for gathering evidence.
4

THE EIO AND FUNDAMENTAL RIGHTS
The Directive respects fundamental rights and observes the principles recognized by Article 6 of the Treaty on
European Union and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, notably Title VI thereof. Nothing in the
Directive therefore may be interpreted as prohibiting refusal to execute an EIO when there are reasons to believe, on the
basis of objective elements, that the EIO has been issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on account
of his or her sex, racial or ethnic origin, religion, sexual orientation, nationality, language or political opinions, or that the
person’s position may be prejudiced for any of these reasons.
Nevertheless, the EIO meets the above mentioned requirements, as it could be issued only by judges,
investigating magistrates, prosecutors and certain other judicial authorities. Although it is not clear whether a defendant or
his defense attorney could apply to a competent judicial authority asking to issue an EIO. If not, the principle of equality of
arms would be clearly violated. This question should be settled either by the national criminal procedural laws – such as in
the Hungarian Criminal Procedure Code – or the adopted version of the Directive should precisely handle it. In order to
avoid affecting human rights in this sense, I think that the Directive should give the possibility for the defendant and his
attorney to require issuing an EIO from the competent authority.
I have to point out, that such an explicit provision on the respect of fundamental rights should not be necessary in
the Directive, as there are so high-leveled and strict requirements in the Directive; such as that the EIO could be issued by
the most significant and competent judicial authorities of the Member States. I also have to add, that only those countries
could be Member States of the EU, which are democratic states, and therefore respect human rights in general, and
furthermore during criminal proceedings. Although we should not forget, that one of the aims of the realization of the
principle of mutual recognition is to abolish such substantive and procedure law differences and obstacles among Member
States.
Summarizing the above mentioned, I have to admit, that the proposal is not precise enough to establish detailed
obligations to protect fundamental rights. For instance, the fact that the requirement of double criminality and ne bis in
idem37 are fully dropped might be subject of several disputes. The Commission published its opinion about the draft
Directive on the EIO on the 24th of August 201038. Vice-President Viviane Reding39, the EU's Justice Commissioner40
made a statement, as the proposed EIO was not perfect, but at the same time, we must be careful to have the right
procedural safeguards in place that respect the fundamental rights of people involved in investigations, especially
suspects who have not been proven guilty. By the way, she will help Member States ensure that the future Directive
respect the EU Charter of Fundamental Rights during its practical application.
5

FINAL OBSERVATIONS
In order to have an optimal protection on the area of freedom, security and justice, a concerned action among the
judicial authorities of the Member States is needed both in national and EU-level. Even though, that every Member State
regards prevention and prosecution of criminality as a priority, in the past 10 years, it seemed that Member States would
not really force to have an advanced cooperation. Its primary reason might be that Member States are not giving up their
sovereignty in this field, and they do not trust each other’s criminal law systems, procedural guarantees and the
enforcement of fundamental rights.
Cross-border criminal behavior naturally leads to the necessity of cross-border prosecution. In connection with the
EEW the question is, if it would be proper and efficient enough to establish a comprehensive system and realize a single
and flexible cooperation.
National authorities need clear and unbureaucratic rules in order to tackle cross-border crime effectively.
Investigator tracking down an international crime ring or someone who has committed rape in several countries should not
spend their day filling out multiple forms. I should also pay attention to the fact that the no EEW has been issued,
compared to 14,000 European Arrest Warrants in 2008, because it is only in force in one Member State (Denmark)41.
Concerning the implementation of the framework decision, by the 19th January 2011, Member States shall transmit to the
General Secretariat of the Council and to the Commission the text of the provisions transposing into their national law the
Green Paper on conflicts of jurisdiction and the principle of ne bis in idem in criminal proceedings [COM(2005) 696.]
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm (downloaded: 20.09.2010.).
39 Viviane Reding, Vice-President, EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.
40 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm (downloaded: 20.09.2010.).
41 IP/10/1067, http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm (downloaded: 20.09.2010.).
37

38IP/10/1067,
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obligations imposed on them under the EEW-decision. However, the implementation is not so smooth. There are several
difficulties which are hindering implementation and comprehensive application among Member States, a few of these: the
difference of the substantive and procedural law of Member States, the devoid of certain criminal codes, questions raised
by double incrimination.
This is how the draft Directive on the European Investigation Order may gain a significant role among the new EU
instruments based on the principle of mutual recognition.
The proposal on the EIO for a simpler, unified system could have – if backed by the appropriate procedural and
fundamental rights standards. Investigators could use one standard form to directly request all kinds of evidence from their
counterparts: from sharing witnesses' submissions to triggering house searches.
But from a practical point of view, such an implementation of the EEW would have the undesirable consequence
of practitioners having to get used to a new instrument – the EEW – which would soon thereafter be repealed and
replaced by the EIO.
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AMNESTY FOR INTERNATIONAL CRIMES
Peter Nágl
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The terms amnesty and international crime are briefly characterised, the amnesty being distinguished from the
punishment as an exception to the standard process of criminal law, whereas the state instead of punishing the
perpetrators of a crime restores them to the positions of innocent people. The main part of the paper deals with the
situations when amnesties are granted to the perpetrators of international crimes such as genocide, war crimes or crimes
against humanity. Since the end of the World War II human rights protection progressively became the collective concern
of the international community and they were gradually removed from the exclusive domestic jurisdiction of the state.
International community designed a complicated network of institutions to protect human rights consisting of courts and
quasi-judicial bodies. The paper explains the difference between quasi-judicial bodies and courts and between courts that
hold states to account and courts that prosecute individuals when deciding on the amnesty. Subsequently the approach of
these institutions to the granting of the amnesty for international crime is presented. Lastly, the paper suggests the
amnesty process that might be deemed lawful by the international community even if the amnesty is granted to the
international crimes.
Key words: Amnesty, international crime, protection of the human rights, international institutions for the protection of
human rights.
1

DEFINITON OF THE TERMS AMNESTY AND INTERNATIONAL CRIME
Amnesty - the expression amnesty comes from the Greek word oblivion. It is a normative legal act (legislative or
executive) by which a state restores those who may have been guilty of an offence to the positions of innocent people. It is
a general act of grace addressed to persons identified only after the issue of the amnesty. Range of recipients may be set
by the designation of the crime, by the type of the crime, by the time that the crime was committed or by the type of the
punishment. The amnesty obliterates all legal remembrance of the offence. It has origin in the medieval when it was used
at the end of armed conflicts to establish peace. In present days it is used particularly to end internal conflicts. In some
states the power to grant an amnesty belongs exclusively to the head of the state, in other states the head of states grants
the amnesty with concurrence of parliament and in some states this right belongs exclusively to the parliament.
International crimes - Crimes which affect the peace or safety of more than one state or which are so
reprehensible in nature as to justify the intervention of international institutions in the investigation and prosecution thereof,
such as war crimes, crimes against humanity, piracy and genocide.
2

PUNISHMENT OF THE CRIMES VERSUS AMNESTY
Normally under standard process of law, when a crime is committed and the perpetrator (wrongdoer) is
discovered a punishment is imposed. There are various justifications for punishment- retribution, denunciation, deterrence
and reform.
When a crime is committed the choice must be made between punishment and amnesty. Amnesty is an
exception to the standard process of criminal law.
Amnesties may be granted to the perpetrators or relatively small crimes. For example- gun amnesties (that
granted impunity to all persons that had an illegally gun against the law if they handled the gun to the police), draft dodging
(amnesty for those who dodged the mandatory conscriptions by the state during the war time) or amnesties given by the
president after his inauguration to the perpetrator of small crimes. In cases of small crimes the amnesty is more
advantageous option than punishment because the need for retribution, denunciation, deterrence and reform is
outweighed by the need for peace, reconciliation, forgiveness or truth.
On the other hand the amnesties may also be given to the perpetrators of crimes that are considered to be
international crimes such as genocide, war crimes or crimes against humanity.
In this case the situation is different. International crimes are so repulsive that the international community has
decided that when international crime is committed international community may interfere into the affairs of the states. This
is because granting of national amnesty for international crimes does not affect only the state in which it si granted, it may
encourage future atrocities in other areas of the world because it provides a precedent of impunity for perpetrators of
international crimes in the other countries.
Since the Second World War, there have been considerable global efforts to combat impunity for serious human
rights abuses such as war crimes, genocide, torture and disappearances.
In 2005, in a joint statement condemning the proposal to enact an amnesty in Algeria, Amnesty International,
Human Rights Watch, the International Center for Transitional Justice, the International Commission of Jurists, and the
International Center for Transitional Justice, the International Commission of Jurists, and the International federation for
Human Rights proclaimed: “Amnesties, pardons and similar national measures that lead to impunity for crimes against
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humanity and other serious human rights abuses, such as torture, extrajudicial executions and ‘disappearances’,
contravene fundamental principles of international law.“1
3

THE POSITION OF THE INTERNATIONAL LAW WITHIN DOMESTIC LEGAL SYSTEMS
Before deciding whether the state obligation under international law has been breached by granting of the
amnesty, the position of international law within the domestic legal system and the extent to which an amnesty law is in
the conformity with international human rights and humanitarian law has to be ascertained.
The states are many times unwilling to recognize the the sovereignty of international law within the domestic legal
system. In General Ramón J Camps case, Justice Carlos S Fayt of the Argentine Supreme Court asserted in his Opinion
that although the Convention Against Torture had been ratified in the domestic law in 1986, it does not yet seem part of
our municipal law.2
Many courts in different states ruling in support of amnesty laws have decided that the provisions of their
domestic law have primacy over international obligations. For example, in the 1995 Barrios Altos case the Lima Superior
Court of Justice held that although international treaties were part of the Peruvian domestic legal order: “treaties
concluded by the government and now in effect are part of national law”, they had a lesser status than both constitutional
norms and even domestic laws.3
4
INTERNATONAL HUMAN RIGHT TREATIES, INTERNATIONAL COURTS AND OTHER INSTITUTIONS THAT
CAN RULE ON AMNESTY
In the past a notable reluctance existed in states to interfere in matters of another state and its own citizens. The
practice of the last sixty years (since the establishment of the Norimberg trial) has however, confirmed that domestic
human rights violations were gradually removed from the exclusive domestic jurisdiction of the state. At present day once
human rights are substantially violated it becomes the collective concern of the international community.4
A series of international human right treaties introduced universal jurisdiction and an obligation to punish human
rights violations such as Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide from 1948,
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid from 1973, Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 1984.
The international community has at the same time established institutions for the protection of human rights, each
with a different status and jurisdiction. There are international institutions such as International criminal court, United
nation human rights committee and regional institutions such as European court on human rights and Inter- American
court of human rights. These institutions work as permanent institutions with a large mandate to hold state parties
accountable for violations of the rights protected in their constituent treaties.
Then temporary courts have been created, after particular crises to try individual perpetrators and therefore their
jurisdiction is more limited than the jurisdiction of the international institutions. This category comprises ad hoc tribunals
such as International criminal tribunal for former Yugoslavia and International criminal tribunal for Rwanda and hybrid
tribunals such as Special court of Sierra Leone, Special Tribunal for Lebanon, the Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia.
As a result of many years of effort to combat impunity for international crime the International Criminal Court has
been established as a permanent court to try individuals responsible for the most serious human rights violations all over
the world.
Finally there are several quasi-judicial bodies that investigate violations of the general human rights treaties such
as Inter- American commission on human rights.
5

WHOM CAN INTERNATIONAL COURTS HOLD ACCOUNTABLE?
When considering the attitudes of international courts to amnesty laws, perhaps the most significant distinction is
between those courts that hold states to account, which must consider whether an amnesty breaches the state’s
international obligations, and courts that prosecute individuals, which must consider whether an amnesty can be a bar
to prosecution of these individuals.
To date, most international judgments that discuss the legitimacy of amnesty laws focus on the obligations of
states to adhere to their commitments under international human rights law, rather than individual criminal prosecutions. A
state can be held accountable for violating the terms of a human rights treaty to which it is a party. The states can breach
its international obligations by their actions or omissions, including where, although the breach was conducted by a private
party, the state had nevertheless the duty to prevent that breach. Where a state has introduced an amnesty, the question
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for the courts and treaty-monitoring bodies is whether the amnesty violates the state’s international obligations, particularly
the duties to provide a remedy, to investigate, to prosecute and punish, and to repair harm.5
Once the courts that hold states accountable have established that they have jurisdiction to investigate,
regardless of a national amnesty law, they must then consider whether the state has breached its obligations to provide a
remedy, investigate, prosecute, punish, and repair harm. A state could be found to have violated these obligations, even
where the amnesty was legal under its domestic laws.
This view mirrors the approach taken by the Inter-American Court in an advisory opinion issued in response to a
request from Argentina and Uruguay. In this opinion, the court declared that where a state has adopted provisions that do
not conform to its obligations under the American convention on human rights, regardless of whether they have been
adopted in conformity with the internal juridical order, the Inter-American Commission has the authority to rule on whether
a violation occurred.6
In 2000, the Inter- American Commission commission declared in Monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez
v El Salvador that a state cannot rely on the existence of provisions of internal law to elude carrying out its obligation to
investigate human rights violations, place on trial the persons responsible, and prevent impunity.7
More recently, the Inter-American Court, in the Loayza Tamayo case, held that: “states may not invoke existing
provisions of domestic law, such as the Amnesty Law in this case, to avoid complying with their obligations under
international law.”8
In recent years however, efforts have increasingly been made to hold individuals to account, first with the
establishment of the ad hoc tribunals then the development of the hybrid courts, and finally the creation of the ICC. These
institutions hold natural persons to account, not government entities, political parties, corporations, or non-governmental
entities. When amnesty arises before these courts, the issue is not whether the state has violated its international
obligations by introducing the amnesty, but rather whether the accused is entitled to rely upon it to avoid prosecution.9
For example, the Statute of Special court of Sierra Leone provides: “An amnesty granted to any person falling
within the jurisdiction of the Special Court in respect of the crimes referred to in articles 2 to 4 of the present Statute shall
not be a bar to prosecution.”
The jurisdiction over national amnesty laws has also been considered by the International criminal tribunal for
former Yugoslavia. In the Prosecutor v Anto Furundzija case, where the accused, a military police officer, was found to
have committed war crimes, particularly torture and acts of sexual violence, against individuals he interrogated, the
tribunal found that an individual could be prosecuted for torture before an international tribunal or foreign state even if the
action in question had been the subject of an amnesty.10
6

HOW CAN THE RULINGS OF THE INTERNATIONAL INSTITUTIONS AFFECT NATIONAL AMNESTIES?
The bodies that could rule on amnesty law comprise an array of institutions, each with different powers.
The quasi-judicial bodies that investigate violations of the general human rights treaties by states cannot issue
legally binding opinions, as they are comprised of committees of experts rather than judges. Nonetheless, their views can
potentially influence the attitudes of governments or national courts to amnesty laws by clarifying the extent of state´s
obligations under international law. Furthermore, an unfavourable ruling by a treaty-monitoring body can result in political
pressure being applied to the state by the international community, civil society and the press and reinforce domestic
efforts to combat impunity. For example the Inter-American Commission cannot issue binding judgments, but it can refer
cases to the Inter-American Court which has binding jurisdiction over Organisation of American States (OAS) member
states that have expressly consented to such jurisdiction. However for most of its history, the commission was reluctant to
do this.11
In contrast to quasi-judicial bodies, the regional and international human rights courts have binding jurisdiction. If
a case comes before these institutions, the state is obliged to comply with the judgment under the terms of the constituent
treaty. Therefore, where an international court rules that an amnesty law denied victims their rights, the state could be
required to repair the situation by, for example, investigating the case and providing reparations. This could cause the
state to review the amnesty at the national level and to introduce measures to meet the needs of victims, in order to
prevent the adverse ruling being repeated in subsequent cases.12
International courts that hold individuals accountable can not conduct a trial in absentia of the perpetrator of
international crimes. Provided that the indicted individual is arrested, the courts can enforce their judgments where they
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find the accused guilty. Furthermore, simply issuing an arrest warrant and labelling political leaders as human rights
violators can serve to reduce the political support they receive within their own country.13
7
AMNESTIES FOR INTERNATIONAL CRIMES THAT MAY BE DEEMED LAWFUL BY THE INTERNATIONAL
COMMUNITY
In 1997 case Monsignor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez v El Salvador, concerning an extrajudicial murder,
the Inter-American Commission found that the State did not undertake an effective investigation nor did it adopt the
necessary measures to bring to trial all of the persons implicated. Nor did it act to duly try the accused. Consequently, the
commission ruled that El Salvador had violated the American convention on human rights, and recommended that the
state undertake expeditiously a complete, impartial, and effective judicial investigation to identify, try and punish all the
direct perpetrators and planners of the violations established in this report, notwithstanding the amnesty that has been
decreed.14
The obligation to try and punish all the direct perpetrators of the violations probably imposes an unrealistic
obligation on the states, which most if not all states (and especially those in transition) will be unable to fulfil due to large
numbers of perpetrators, limited resources and political instability.
Amnesties per se, even for serious human rights violations, are not considered automatically as a breach of
international law. Instead, certain types of amnesty that contribute significantly to establishing democracy, and exclude
from its effect serious human rights violations might be considered consistent with the provisions of international human
rights and therefore deemed to be lawful. These types of amnesty may comprise amnesties with a prosecutorial strategy
of targeting prosecutions for those most responsible rather than attempting to bring all perpetrators to justice and
establishing alternative transitional justice mechanisms (such as true commissions where the amnesty is awarded to those
perpetrators who acknowledge their guilt for the crimes and reveal the truth about the committed crimes). In this model
while the most responsible perpetrator are held liable, lower level offenders will be obliged to reveal the truth of their
actions (truth commissions) and face non-criminal sanctions, such as removal from public office, loss of pension, or even a
denial of some of their political rights for a prescribed period.
Where selective prosecutions of the most responsible are possible (for some states in transition it may be
impossible to indict the former leaders, due to the delicate nature of the transition), they offer a means to satisfy the needs
of international law and do not pose impossible obligation on the states.
8

CONCLUSION
Amnesties have existed for many centuries and they are frequently used also in present day. It is unlikely that the
states will abandon this practice soon and it is very probable that also in the future amnesties for international crimes will
be granted. International community should punish serious human rights violation but it should at the same time also
consider the fragile stability in states in transition to democracy and the consequences that the ruling on the amnesty may
have. In my opinion the best way the deal with the amnesties for the international crime in states in transition to
democracy is through targeted prosecutions for the most guilty (planners) and alternative transitional justice mechanisms
(such as true commissions) for the lower level perpetrators.
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1
Labour law is one of the most important areas of law in any democratic country, because it directly affects the
economic development of the state and the rights and obligations of its citizens. Therefore efforts for the unification, in an
objectively reasonable form, should be considered as justified and necessary. One of the consequences of Polish
accession to the European Union is the need to adapt Polish law to the Community law. The purpose of this study is to
brief the reader on working time issues in Polish labor law having regard to the importance of the current EU directive.
An important component of any performance of work is the period in which the employee carries out its tasks, the
so-called working time and related limitations. The most important Polish legislation on working time regulations are
contained in chapter six Polish Labour Code1 (further referred to as k.p.). The most important European regulation from
the national legislation perspective is the Directive 2003/88/EC of the European Parliament and the Council of 4
November 2003 concerning certain aspects of working time2 (further referred to as Directive 2003/88/EC).
The provisions of the Labor Code on working time regulate its length, periods of rest from work, systems of
working time, etc. However, it is essential to define what it is and how should we understand the concept of working
time. The working time is usually understood as the time of actual work, still it is an imprecise concept. According to the
legal definition (Art. 128 § 1 k.p.), working time is the time during which the employee remains at the disposal of the
employer, at the workplace or other place designated for the job. As pointed out by K. Walczak3, remaining in the
employer's disposal means to remain in an appropriate mental and physical condition to work, being in a place designated
by the employer and the provisions of contracted work for the benefit and interest of the employer. Working time should
not be understood as a single rule or a single definition, but on the contrary, as the whole body of rules regulating the
institution.
The institution of working time has changed over time, mostly by adapting to the changing political and economic
conditions. Nowadays, the European legislation is a factor which has a large impact on working time, which as I mentioned
previously, creates boundaries which the national legislature must fit into. Legislation on working time in Community law
are set out in the aforementioned Directive 2003/88/EC. It must be noted, that this directive is not the first regulation of this
type, but only a result of the evolution of EU law in this area. Discussion and identification of all EU regulations that have
shaped the current Directive is unnecessary due to the objective of this study, however most relevant output regulations in
this field must be listed, namely:
1) Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of organization of working time4
(further referred to as Directive 93/104/EC) - directive established minimum safety and health requirements for the
organization of working time and was applicable to the minimum daily and weekly rest and annual leave, rest breaks and
maximum weekly working time, as well as to certain aspects of night work, work in the system shifts etc. The discussed
Directive apply to all business sectors, both public and private, within the meaning of 2nd article of Directive 89/391/EEC
of 12 June 1989 on the introduction of measures to improve the safety and health of workers in the workplace5. The scope
directive excluded sectors of activity found by road, air, marine, rail, sea fishing or the activities of doctors in training. A
crucial element of this Directive was the introduction of the concept of working time, rest period, adequate rest and
guidelines for their implementation. Working time was defined as any period of time during which the worker is working,
remains in the employer's disposal and is carrying out his activity or duties, in accordance with national laws and / or
practice. Using the negative definition the rest period was defined as any period which is not included in the working time.
Directive 93/104/EC also stated maximum hours of work per week and inserted duty to ensure that each worker a
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minimum daily rest time of 11 consecutive hours, adequate rest breaks during his daily working time, which is more than
six hours and weekly minimum rest periods;
2) Directive 2000/34/EC of the European Parliament and the Council of 22 June 2000 amending Council Directive
93/104/EC concerning certain aspects of the organization of working time to cover sectors and activities excluded from
that Directive6 (further referred to as Directive 2000/34/EC) - as it is clear from the title itself, this Directive was not
intended to replace Directive 93/104/EC, but only to modify its selected regulations. Changes from the previous directive
concerned, in particular of the scope and subjective exemptions. In relation to Directive 93/104/EC, the directive
2000/34/EC has left only one exemption by providing that it does not apply of mariners. At the same time directive
2000/34/EC extended the subject scope of Directive 93/104/EC on new activities, and established an additional
exemptions and exclusions from under her regime. However, it should be noted, that the definitions of working time and
rest time have not changed, rightly concluded that they are sufficient in these circumstances.
Nearly a decade after the entry into force of Directive 93/104/EC, it was considered that due to numerous
amendments concerning the regulation of working time arrangements and to clarify many matters a new codification of
these provisions should be developed. Directive 2003/88/EC has became an expression of the postulate to organize and
systematize these regulations. In the recitals of the current directive legislator stated among others that the aim of which
should not be subordinated to purely economic considerations is an improvement of health, safety and healthcare of
workers at work. EU legislature also highlighted the need to avoid the excessive bureaucracy that could hold back the
creation and development of small and medium enterprises as well as the need to limit periods of night work. In addition,
attention was paid to the need to adjust working time to working conditions which may have harmful effects on safety and
health of employees.
Like the preceding directives, currently binding Directive 2003/88/EC lays down minimum safety and health for
the organization of working time and applies to minimum periods of daily rest, weekly rest and annual leave, as well as to
breaks and maximum weekly working time and certain aspects of night work, shift work and patterns of work. This
directive is, as already mentioned, applied to all sectors of activity, both public and private, within the meaning of article 2
of Directive 89/391/EEC with the exception of mariners. It is worth noting that the cited exemption was already introduced
in the previous directive, 2000/34/EC. The current directive also defines the concept of an employee performing night
work, shift work and employee engaged in shift work, an employee performing work on the road, working on offshore, etc.
In addition, Directive 2003/88/EC regulates issues such as the minimum amount of rest periods, including daily rest,
breaks, weekly rest period, maximum weekly working time, including the number of weekly working hours and average
working time in the seven-day period, annual leave, working time of night, and many other essential from the standpoint of
the working time issues. However, the nature and purpose of the composition does not allow for extensive development of
these issues.
Going to the merits, on the definition of working time and rest time the current directive defines them as follows:
- "working time" means any period during which the 1) worker is working, 2) remains in the employer's disposal
and 3) is carrying out his activity or duties, 4) in accordance with national legislation or practice,
- while the "rest period " means any period which is not working time.
It is easy notice that the current definitions of the above, despite numerous changes to regulations relating to
aspects of working time have not changed and are basically a repetition of the definition expressed in the Directive
93/104/EC.
According to the above definition of working time, as rightly notes J. Skoczyński7, indicates that EU law
distinguishes between three eligibility criteria for work time, ie:
1) the employee works,
2) the employee remains in the employer's disposal,
3) the employee carries out his activity or duties.
What clearly draws attention is the inaccurate nature of the definition of working time in EU law and problems
related to its interpretation. Indeed, it is unclear whether the three criteria mentioned above should be examined together
or separately, and how to determine the relationship between domestic law the definition of working time8.
Therefore emerged necessity to have an interpretation of these imprecise issues. Attempt to interpret the
confusing regulations found its expression in the case law of the Court of Justice of the European Union9. Currently, in
accordance with the EU Court, we must assume that the three criteria defining "working time", ie 1) the worker is present
in the workplace, 2) remains in the employer's disposal, 3) and carries out his activities or duties should be considered
jointly. However, it should be noted, that in this context, the third criterion is by far the least important because it was
estimated that remaining at work in the employer's disposal is synonymous to the performance of his duties by the
employee. It is worth adding that the UE Court has clearly weakened the importance of law and national practices (which
EU Directive L 195 of 01.08.2000.
J. Pojęcie czasu pracy w prawie Unii Europejskiej, s. 37.
8Ibidem.
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is the final part (4) of the definition of working time) on the ground of the need for standardize the interpretation of the
concept of working time.
It is obvious that Polish accession to the European Union has caused a fundamental change in national
legislation. The most important consequence of accession in this area is the fact that the Polish labor law has been made
more flexible in many ways, this also includes working time. The impact of the current directive on working time is
reflected, among others in limiting the national legislation by creating minimum requirements of the components of working
time. However, national legal solutions evolving under the influence of European solutions do not always match the needs
of practice. It should be noted that excessive strictness in the implementation of EU directives often do not result in more
flexible national legislation and even makes it more solid. Reference to working time is also an important aspect to
financial capacity for countries whose budgets can not always cope with the implementation of EU directives. In the
context of the definition of "working time", the current weakening of the importance of national law and practice, identified
in the current Directive 2003/88/EC by the Court of Justice of the European Union, could have negative impact on the
economic condition of the State which can directly translate into the Polish labor law, and thus the rights and obligations of
employees and employers. What is certain is that the Europeanization of the Polish labor law is imminent, but the
importance of national legislation and practice in this process can not be underestimated.
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INNOVATIVE LABOUR REGULATORY APPROACHES FOR SMEs
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Abstract: The branch of labour law is waiting for a change in Eastern Europe, because the recent labour codes have
come into effect after the changes of the political regimes. The economic environment has altered continuously whereby
the legal systems have had to follow and acclimate to every new challenge. In the last twenty years the globalisation has
made our world altered and the objectives of the new labour codes should have conformed to changes in structure and
attributes of the economic environment. If we accepted a new labour regulation we would have to take into account that
much more employees work for SMEs than some years ago. According to some experts the employment needs and
capabilities of these enterprises demand differentiated regulation from new labour codes. But the International Labour
Organisation has another point of view because they think that the differentiated regulation causes a lower quality of jobs
in SMEs. In fact most of the infractions of law occur in this sector and the States should develop innovative regulatory
techniques for the problems of SMEs.
Key words: labour law, small and medium-sized enterprises SMEs
1

INTRODUCTION
Firstly I shall make it clear what the definition of the SMEs is:
‘The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ
fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding 50 million euro, and/or an annual balance sheet
total not exceeding 43 million euro.’ 1
That is why the questions of SMEs are very important because there are 23 million SMEs in the EU, and these
enterprises represent 99% of businesses, and are a key driver for economic growth, innovation, employment and social
integration. Thus, we should promote successful entrepreneurship and improve the business environment for SMEs, to
allow them to realise their full potential in today's global economy.2
The branch of labour law is waiting for a change in Eastern Europe mainly in Hungary, because Hungarian labour
code has come into effect in 1992 - as soon as possible - after the change of the political regime. This code should have
involved every main element of the employment policy in constitutional state and a social market economy. In this way it
has to guarantee the freedom of undertaking and the career stability of employees at the same time. The economy
environment has altered continuously thus the legal system has had to follow and acclimate to every new challenge. In the
last nineteen years there have a lot of amendments to the labour code but none of them brought any substantial changes.
These amendments were not meant for comprehensive and coherent settlement. The legislators just wanted to achieve
the reconciliation of employers and employees interests which is why the labour regulation became rigid.3 The
globalisation has made our world altered and the objectives of the new labour code should have conformed to changes in
the structure and attributes of the economic environment.
2

DIFFERENTIATED REGULATION
If we accepted a new labour code we would have to take into account that much more employees work for SMEs
than nineteen years before. Moreover the majority of workers are at the SME sector. The number of employees in
traditional large-scale industrial production is decreasing. The contribution of SMEs to employment in Hungary (71.1%) is
higher than the European average (67.4%).4 This number is lower in Slovakia (55.4%)5 or in Poland (68.9%)6 but the
contribution of SMEs to economic growth or innovation are so important like in Hungary. Within the SME sector there are
big differences, as there is a relatively high amount of micro companies in Hungary, compared to the European average of
micro companies. According to the professors of the University of Pécs, the employment needs and capabilities of these
enterprises demand differentiated regulation from a new labour code. A major part of rules for employees at factories and
large firms are impossible to implement in this framework. The legislative ambition is not to weaken employment
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guarantees in general. Potentially other types of protective regulations must be framed in terms of the employer and
employment.7
It seems logical because it is harmful for the principle of equal treatment and equal opportunities to regulate
various terms of actors in the same way.
3

RECOMMENDATIONS OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
ILO has another point of view. According to ILO States should ensure the non-discriminatory application of labour
legislation in order to raise quality of employment in small- and medium-sized enterprises.8 They think that the
differentiated regulation causes poorer job quality in SMEs. In fact most of the infractions of law happen in the SME
sector.9 States should develop innovative regulatory techniques for the problems of SMEs. ILO recommends to the States
adopting labour regulation policies for SMEs. The following three principles should dominate in a new labour regulation:
- The new labour regulation should develop human capabilities, improve job quality, and encourage the
formalization of SMEs. These three objectives are correlated and mutually reinforcing.
- Regulation should promote the Decent Work Agenda.
- Regulation should be responsive to the needs of SMEs and innovative for new challenges.10
The pretensions of the States are developing and achieving of a labour regulation that promotes Decent Work
and responds to the requirements of SMEs.
Improving job quality corresponding to the needs of SMEs is consequent with objectives of development,
involving promotion of human capabilities, and improvement of the productivity of enterprises. States should use reforming
regulatory techniques to deal with problems of low job quality in SMEs. Besides many SMEs, mostly but not exclusively at
the lower end of the size spectrum, are parts of the informal economy, which is growing and also generally characterized
by economic precariousness.11 “The term ‘informal economy’ refers to all economic activities that are - in law or in practice
- not covered or insufficiently covered by formal arrangements. Their activities are not included in the law, which means
that they are operating outside the formal reach of the law; or they are not covered in practice, which means that although they are operating within the formal reach of the law - the law is not applied or not enforced; or the law
discourages compliance because it is inappropriate, burdensome, or imposes excessive costs.”12 Some new innovative
regulatory techniques may better reach the objectives of employment policy than exclude SMEs from the scope of labour
law. We can gain adequate facts and figures about effects of excluding SMEs from scope of labour law difficulty, but there
are little evidences of substantial positive result for the economic growth. The growth and formalization of SMEs is
influenced by tax policy and public administration more than labour regulation. But the exclusion of SMEs from the scope
of labour law might cause a decreasing job quality.
ILO proposes that States should develop specific labour regulation policies that react to challenges of SMEs. This
should be responsive regulation, including these three main objectives in planning labour regulation for SMEs:
- developing human capabilities
- improving job quality, and
- encouraging SMEs to formalize.13
These three aims are interlinked, and strengthening each other. Developing human capabilities which gives
employees possibilities to make self defined choices is a basic development aim. Exercising “Decent Work Agenda” is the
best way of improving a chance to gain work in condition of freedom, equity, security and human dignity. Improving human
capabilities in work is an essential element in organizational learning, which is foundational to develop effectiveness.
Access to capital and finances is also cardinal for SMEs growth and sustainability, but it is useless without the skills,
knowledge and capacity to utilize it. So the key development ambitions are promotion of human capabilities, as well as
improved job quality.
And we cannot achieve these cardinal aims if enterprises stay out of scope of the legal system. I mean we should
encourage them to formalization. Regulation is foundational to guarantee basic labour standards for employees, and to
reduce the harmful effects of competition, for example low wages. The institutional and regulatory environment helps to
make entrepreneurs develop in the businesses. The function of the market depends on various institutional compromises
and policy interventions.14 The regulation must be innovative and responsive, and we should avoid the simplistic approach
of regulation or deregulation. In fact the low levels of coverage of labour and labour-related laws are an important part of
See note 3. p. 163.
ILO R189 Job Creation in Small and Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998, 6. b.
9 KUN A. - HOMICSKÓ Á.: A munkáltató 'méretének' relevanciája a munkajogi szabályozásban a 41/2009 (III.27.) AB Határozat fényében
(conference paper – under printed).
10 FENWICK, C. - HOWE, J. - MARSHALL, S. - LANDAU, I.: Labour and Labour-Related Laws in Micro and Small Enterprises: Innovative
Regulatory Approaches, s. 103.
11 Business environment, labour law and micro- and small enterprises, ILO Governing Body GB.297/ESP/1 2 97th Session, Geneva,
November 2006, s. 2.
12 Conclusions concerning decent work and the informal economy, ILO 90th Session, Geneva, June 2002.
13 See note 10. p. 104.
14 REINECKE, G. – WHITE, S. Policies for Small Enterprises: Creating the Right Environment for Good Jobs, s. 18.
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the problem of the decent work and job quality deficit in SMEs as they are related directly to shortcomings in the levels of
income, social protection, and job security. Formal work contracts are less general than the ones in enterprises of larger
size where infringements of labour law and basic occupational safety and health regulations are frequent.15
3.1

Decent Work as an absolute value
Our primary value is the pursuit of Decent Work, which recognizes that all those who work have rights at work.
Decent Work in the informal economy aims to develop the decent work along the entire continuum from the
informal to the formal end of the economy end in development-orientated, poverty reduction focused and gender-equitable
ways.16
There are four interlacing elements of Decent Work: employment, rights at work, social protection and social
dialogue.
International labour standards create a basis for and support rights at work and contribute to building a culture of
social dialogue particularly useful in times of crisis in order to prevent a downward spiral in labour conditions and build the
recovery. It is especially important to recognize that we have to respect fundamental principles and that rights at work are
critical concerning human dignity. It is also critical concerning recovery and development.17 So for this the rights-based
approach is needed.
RESPONSIVE REGULATION18
Responsive regulation has some cardinal principles:
Firstly, consideration of regulation must take account of the normative content, must be enforceable and
executable. During the design of labour regulation States must deal with monitoring and enforcement of labour rights and
standards in practice. The labour law systems depend on a ‘command and control’ model of regulation. There should be a
regulatory agency which oversees the monitoring and enforcement of labour rights and standards. Besides, this agency
needs a sanction system in the event of noncompliance. And of course States should guarantee resources to regulatory
agency for effective monitoring and enforcement and should avoid the problem of corruption. Labour administration should
have a general enforcement strategy, from which softer sanctions might result in the event of noncompliance with
regulatory requirements.19 The concept of the ‘labour regulatory pyramid’ is a good solution for labour regulation in SMEs.
The main point of this concept is the supposition that regulations can be more effective when there are some different
options for enforcing labour law. This type of regulation has the value of rights-based approach, starting from bottom to
apex. At the bottom of the pyramid there are soft approach for regulations as education, incentives for compliance and so
on. After this level there are some different tools like monitoring, compliance and coordination of States and private actors.
Another level in moving towards the sanctions should be warnings for compliance. In the apex of pyramid there are
sanctions, but this is the ultimate level of the regulation. Our aim is avoiding the imposition of sanctions. On the contrary,
the most effective way for labour administration to obtain behavioural change in recognition of labour law is that SMEs
themselves choose to comply with rights and standards, without the imposition of sanctions. It makes clear that further
non-compliance will lead to the imposition of sanction. There is a bull-eye in this concept of the labour regulation pyramid
that is flexible. So in this way the contents of the pyramid will not necessarily be the same for each country. Each level of
the pyramid can be different. So, there is not a scheme of optimal labour regulation that may be adopted in any social,
economic, cultural or political context. But each pyramid should have a cardinal element in the peak which is the punitive
sanction. The labour administration needs this for enforcing regulation in case of non-compliance as an ultimate solution.
Besides, the elementary labour rights and standards must be defended with sanctions for non-compliance. This tool would
be utilized where persuasion and warnings or alternatives were unsuccessful. Without apex the regulatory agency will
have far less capacity to apply any leverage against SMEs unwilling to comply with regulation. The other level of the
pyramid would be designed in different ways according to local circumstances. Tough punitive sanctions form the apex of
the regulation pyramid but this contributes to the effectiveness of other levels in the pyramid. Moreover there would be
alternative/tailored sanctions before the imposition of punitive sanction for example the Chilean programme. As a
consequence an enterprise with less than 10 employees must participate in training on labour law as an alternative to
paying fines for noncompliance.20
Secondly, design and implementation of the regulation should guarantee the participation of the representative
organizations. It means that those who will be regulated by labour law, or their representative organizations, should
cooperate in its planning. Besides the representative organizations (e.g. trade unions), should participate in monitoring
4
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and compliance. Finally the representative organizations should participate in a periodic assessment of the regulatory
programme.
Employers and employees in SMEs suffer from a representation gap, mainly through trade unions and tripartite
institutions.21 In the best case the responsive regulation takes account of local conditions but the lack of representation
acts contrary to it. Consultation is a cardinal element in generating demand for regulation. Moreover knowledge of local
demand for change is cardinal to the success and sustainability of any regulation.22 Assessment of problems and answers
in a consultative process at the local level promote awareness and respect of the regulation for the ones affected by the
regulation.23 A transparent and well-functioning consultation system helps to avoid corruption and abuse of power by
some dominant actors.
Social dialogue and the practice of tripartism between governments and the representative organizations of
workers and employers are now more relevant to achieve solutions and to build up social cohesion and the rule of law
through, among other means, international labour standards.24
Thirdly, the regulation must be specifically targeted at SMEs. The responsive labour regulation should deal with
particular needs and problems of SMEs. There is a correlation between job quality in the SME sector and their attitude of
formalization. Therefore it is neither enough for the labour policy to generally achieve formalization of SMEs without
targeting problems of poor job quality. Nor it is sufficient to generally aim to improve job quality without targeting SMEs
specifically.
5

CONCLUSION
The present context of globalization, characterized by the diffusion of new technologies, the flow of ideas, the
exchange of goods and services, the increase in capital and financial flows, the internationalization of business and
business processes is reshaping the world of work in profound ways. On the one hand, the process of economic
cooperation and integration has helped a number of countries to benefit from high rates of economic growth and the
creation of employment, to advance their developmental targets. On the other hand, global economic integration has
forced many countries and sectors to face major challenges of income inequality, continuing high levels of unemployment
and poverty, vulnerability of economies to external shocks, and the growth of both unprotected work and the informal
economy, considering which impact on the employment relationship and the protections this can offer.25
To limit the risk of long-term unemployment and increased informality which are difficult to reverse besides, we
have to support job creation.26 SMEs are the sources of innovation and they promise the earth concerning job creation but
the job quality in this sector is actually too low, so SME employees generally do not have Decent Work. These two targets
are not in oppositional the States must find the balance between these policy aims. Sometimes it seems we have to
choose between them but not necessarily.27 To achieve these two targets (decent work and job quality), we must put the
aims of full and productive employment and decent work at the heart of the crisis responses.28
We have to promote the rights and interests of the employees through the design and application of labour laws
and to guarantee an environment for SMEs that is encouraging and facilitative, and which promotes formalization.
Recognizing the contribution of small and medium-sized enterprises and micro-companies to job creation, and promoting
measures, including access to affordable credits, that would ensure a favourable environment for their development.29
Because of pressure of globalization and tertiarisation the economic environment has changed. The competition
in the economic area pushes the increase of trade flows internationally and the exploitation of developing countries. The
competitive advantage of low wages starts a harmful effect on the job quality and decent work. The Bretton Woods
institutions and bilateral aid funds are strengthening the general lowering of work conditions. This trend generates a
debate about the nature and function of State regulation. The Bretton Woods institutions promote deregulations but this
point of view distorts and over-simplifies the States’ purpose. The ILO says that the States should regulate in the area of
employment and must not think of deregulation which could start a potential growth trap and create an unfair competition
between firms. States should recognize that all those who work have rights at work.
Most of the States exclude SMEs from some parts of their labour framework, there has been little positive impact.
Job quality in SMEs remains very low and there is not any increase in the employment of the formal sector.
States should invent how to regulate in labour law in ways which are innovative and responsive considering the
needs of SMEs and employees. The labour regulations should improve job quality and decent work as well as economic
growth and formalization of SMEs.
KUN A.: A multinacionális vállalatok szociális felelőssége CSR alapú önszabályozás kontra (munka)jogi szabályozás, s. 23.
RINEHART, R. D. ‘Designing Programmes to Improve Working and Employment Conditions in the Informal Economy: A Literature
Review, s. 11.
23 See note 22.
24 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 98th session, Geneva, 2008.
25 Ibid.
26 See note 17.
27 See note 20.
28 See note 17.
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Based on intuitions of comparative law, theories of regulation and development ILO advises the States to be
engaged in the following aims and policies concerning designing and application of the labour regulation. Besides there
are lots of good practices which might demonstrate some new approaches.
From theories and practises we can gain some principles that the States should apply in the development of the
labour regulation for SMEs:
1. The labour regulation should develop human capabilities, improve job quality, and encourage the
formalization of SMEs. These three objectives are inter-related and mutually reinforcing.
2. Regulation should promote Decent Work Agenda because all those who work have rights at work.
3. The labour regulation should be responsive to the needs of SMEs and innovative for the new
challenges. Necessary to take into account are issues in enforcement and application and guarantee of
participatory processes for SMEs in design, enforcement and periodic review. Besides the design and
implementation must be targeted specifically at SMEs.30
Flexibility in regulatory approach means that the regulation should be responsive and should promote Decent
Work at the same time. This must be responsive to needs of development and formalization. We should develop
innovative methods of labour regulation, and must drawn our own resources, our existing institutions, and our citizens
(mainly through our representative organizations) to frame locally regulatory strategies for SMEs.
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PROTECTION OF VOTING RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ekaterina Marmilova
Astrakhan Branch of Russian State University of Humanities Russian
Abstract: In a legal literature the question of compliance with the rules of the electoral law with international standards is
debatable. International standards are enshrining in the electoral law of the Russian Federation and are using enough
widely. However, we can identify a number of legal challenges to implement international standards: 1) influence of
administrative resource, 2) use of «black technologies», 3) no always the electoral rights of citizens are protected properly.
There are the numbers of other problems: not always ready to attend the international observers at elections in Russia.
The International Institute is available, but little impact has not. The ability of international observers in the face of smaller
organizations is limited with the adoption of new legislation in Russia. Thus, we can not talk about the emerging
contradictions between the rules of electoral law and international standards.
Key words: electoral law, electoral rights, electoral international standard.
Obligations under international law are not satisfied by themselves - it is necessary that they are made at the local
level. Complexity and internal connections between voting rights and objectives require a statutory framework and
appropriate mechanisms, however, neither general nor regional means of ensuring human rights do not provide a formal
commitment enactment of electoral laws. Practical option, which is open to states in fulfilling their international obligations,
unlimited, and some funds are particularly preferred.
Purpose of international law and the means by which these goals should be you can define very simple: in each
state should be control, power structures which emanate from the will of the people, expressed the principle of secret
ballot for genuinely free and fair elections are held regularly on the basis of universal and equal suffrage.
In its legislation and practice, states should recognize and enforce the following rights:
- a person's right to vote in parliamentary elections without discrimination, personality,
- a person's right to have access to effective, impartial and without discrimination of a person the registration of
voters,
- the right of every citizen who is eligible to be elected to register as a voter, who may be subjected to a
disqualification in accordance with clear criteria established by law and are objectively verifiable, but not subject to
arbitrary decision
-a person's right to have access to the procedure established by law in order to prevent unlawful actions or to
correct mistakes quickly and effectively,
-a person's right to have equal and effective access to polling stations to exercise their right to vote,
-a person's right to realize their right to an equal footing with others and enjoy the right to ensure equal to the
value of voice over other voices
-a person's right to vote in secret; this right should not be restricted in any way and must include respect for the
inviolability of personal choice,
-a person's right to nominate themselves as candidates in elections.
In addition to this individual has the right to form societies, such as the right to form or join political parties, and
together with the political parties to exercise the rights relating to the election campaign. Therefore, states must provide
the following rights:
-a person's right to join or, together with others to create a political party to compete in the elections
-the right to express political opinions without interference of any kind except intervention under international law,
-the right to seek, receive and impart information and make informed choices
-the right to move freely within the country to participate in the election campaign
-the right to participate in the election campaign on an equal basis with other political parties, including parties
representing the present government,
-the right to have access to the media, especially electronic media, to express their political views,
-the right candidates, political parties and party members to protect life and property,
-the right to protection of the law and to legal remedies for violations of political and electoral rights.
Experience and practice of States reaffirmed the need to monitor the electoral process, placing the responsibility
on the organizers of the elections for the impartial conduct of elections and a civic education. Monitoring mechanism,
which presupposes the existence of trust political parties and the electorate, has a particular pressure in the transition
period, for example, from one party to a multiparty system or when put into question the impartiality of the authorities.
Effective institutionalization of the basic electoral and political rights requires States not only to establish an appropriate
electoral system and to introduce international obligations regarding human rights, but also:
- provide for regular legislative elections
- to create a neutral, impartial and / or balanced mechanism for holding legislative elections
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- to develop an effective, impartial and non-discriminatory procedure for voter registration
-legislate clear-cut criteria for voter registration, such as age, nationality and residence, and to ensure that these
criteria were applied without discrimination
-legislate provisions relating to the formation, registration and functioning of political parties
-where appropriate in the circumstances, to provide or regulate the funding of political parties and electoral
campaigns, promoting the strengthening of the principle of equal opportunities
-ensure separation of party and state
-provide conditions for the completion of the legislative elections on an equitable basis
-to provide voters with the freedom of choice by maintaining the viability of political parties, for example, by
financing and guaranteeing airtime in the media
-ensure that parties and candidates have equal access to state-controlled media
-raise public awareness of voting procedures and election-related issues through civil education programs.
In addition to these measures, states must also adhere to required policies and take steps to ensure the
achievement of democratic goals and the gradual strengthening of democratic traditions, for example, by creating a
neutral, impartial or balanced mechanism for the elections. Any organization established for that purpose, shall:
- ensure that those responsible for the conduct of elections, have been trained and act impartially
- ensure that will be clearly defined voting procedures which will be introduced to voters
- ensure that the established procedure will be carried out voter registration, verification of voter lists and vote with
the assistance of domestic and international observers
- to support the party candidates and the media in the issue of adoption of the Code of Conduct for the oversight
of the election campaign and voting period
- ensure the integrity of the ballot with measures to prevent voting by one person more than once and to prevent
fraud
- ensure the integrity of the counting process
- declare the election results and help to transfer power.
The principle of secret voting assumes that the minimum conditions for voting, since voting booths and voting
material and finishing equipment of polling stations and sequence organization of the voting process. Experience shows
that the elections are free if all the major parties put up their observers. Therefore, the state should guarantee that
- voters could cast their votes freely, without fear or intimidation, the authorities have taken such steps as are
necessary to protect voters from intimidation or violence
- uphold the principle of secret ballot
- ballots were protected against forgery and fraud
- maintain the integrity of the process, the counting of ballots was conducted by trained individuals who are able
to control this process and to conduct impartial verification procedures.
under international law States have an obligation to respect and guarantee human rights for all citizens living on
their territory and under their jurisdiction. This basic obligation is especially important during elections, when the realization
of human rights is directly related to free and fair elections, in which can be realized will of the people. Therefore, through
laws and policies of the State or State authorities must ensure that:
- respect the right of freedom of movement, right to organize unions and freedom of assembly in the holding of
political rallies and meetings
- respect for freedom of parties and candidates to express their views on the electorate and the equal right of
access to government and public media, which should provide a non-political coverage of election campaigns
- political parties and candidates enjoy the opportunity to present their election platforms
- political parties, candidates and supporters of equal security, reflected in the fact that the authorities take the
necessary measures to prevent electoral violence.
Government, even non-selected, are also responsible to the society of which they are. In the interest of peaceful
change and to protect the rights and freedoms of citizens, governments may have the right and duty to restrict the freedom
and the activities of those people whose behavior is the motivation for violence that undermines the democratic process.
However, in accordance with the general provisions of international law:
- voting rights should be limited to exceptional cases prescribed by law and necessary in a democratic society in
the interests of national security or public order (ordre public), to safeguard public health or morals or the protection of the
rights and freedoms of others, provided that they are consistent with the responsibilities of States under international law.
- permissible restrictions on the candidates, education, and activities of political parties and rights in respect of
election campaigns should not apply in the case, if this violates the principle of nondiscrimination on the basis of race,
color, sex, language, religion, political or any another opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Finally, the system of free and fair elections must effectively cope with various kinds of disputes are inevitable.
The efficiency principle duties and the human right to legal protection from abuse requires to controversies, and
problematic situations were solved by independent and impartial public authorities, such as the election commission or the
courts that decisions are made promptly, within the framework of the election, and that the procedures were open and
known to the electorate and parties.
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International law imposes on states and their electoral bodies to certain responsibilities for the elections. The
universal Declaration of human rights, International Covenant on civil and political rights and other international documents
establish two necessary conditions for democratic elections: 1) universal and equal suffrage, and 2) a secret ballot. An
international convention prohibiting discrimination based on race or gender, further reinforce the right to participate in
elections on the basis of «universal and equal suffrage». However, to be «free and honest» elections must also meet a
number of other standards.
The electoral process should be organized free. This means that citizens should have the right and opportunity to
choose. Presupposes freedom of assembly, association, movement and speech for candidates, parties, voters, media,
observers and others. The political environment must exclude the intimidation. Such freedom - a prerequisite of
meaningful elections.
Elections must be held with honest voting and vote counting, without fraud and manipulation, impartial election
authorities. Political parties and individuals should have ample opportunity to participate in elections, and election-related
disputes and claims must be promptly and fairly resolved before or after election day. Honesty also requires a level playing
field. In particular, there can be abuse of public resources, to raise awareness, and all parties and candidates must have a
reasonable opportunity to communicate with voters and win their support, including equal access to the media.
The expression «free and honest» used by experts to protect the electoral rights of citizens in the past. In 1927,
for example, Henry Stimson, the special representative of U.S. President Calvin Coolidge, said that «the commitment of
the United States free and honest elections». In 1978, the UN Security Council called for «a quick declaration of
independence of Namibia through free and fair elections under UN supervision and control».
The 1990 Copenhagen Document of the Organization for Security and Cooperation in Europe, establishes
standards for elections in 55 member countries. Following the established international standards, these standards require
that member countries hold free elections at reasonable intervals, to guarantee universal and equal suffrage and provided
a secret ballot. The Copenhagen Document also contains provisions on which the Member States should ensure the
distribution of all places, at least one chamber of the national legislature, on a free competitive basis, to ensure that all
votes were counted and reported accurately, to respect the rights of citizens to run for political position to do so that
legislation and government policy allowed to campaign in an atmosphere of freedom, allow unimpeded access to the
media and to ensure appropriate arrangements for inauguration of candidates who received the necessary number of
votes.
The document consists of 5 parts. In the first part of the states recognize that in order for the rule of law requires a
number of political institutions and the implementation of certain principles. These institutions and principles are, including:
free elections, representative government, where the executive is accountable to the elected legislature, separation of
state and political parties, control of civilian authorities over the power structures, the vowel process enacting laws and
mandatory disclosure, as well as publication of administrative decisions, judicial independence and legal, compliance with
the procedural rights of suspects and defendants, the international standards of human rights, etc. Also contains a
provision stating that the foundation of authority is the will of the people, expressed through «periodic and genuine
elections». In addition, should be guaranteed equal access to management, without any discrimination. The second part of
the document contains a catalog of human rights that are recognized and encouraged the states, with a special allocation
of political rights. So, for example, are recognized: the right to freedom of expression, peaceful assembly and
demonstration. Several articles devoted to the possibility of realization of the right of association (including the right to
create and participate in nongovernmental organizations defending human rights and the possibility of contacts with
similar organizations in other countries). In addition, states undertake to ensure an effective remedy (adequate legal
assistance, the right to receive assistance from others and myself to provide assistance in human rights issues, to
communicate with international bodies on human rights). Supposed admission of other states, as well as nongovernmental organizations to lawsuits. The participating states reaffirm that they will ban torture and seek to abolish the
death penalty. Also, states try to ensure the realization of the right to refuse military service on conscientious. A large
section of the second part of the document is devoted to guarantee freedom of movement. In the third part of the
document dealt with issues of democratic institutions and the cooperation and exchange of information between states,
governments and nongovernmental organizations in the areas of judiciary, local government, and law enforcement. The
fourth part of the document contains a directory of minority rights, including the right to self-determination, the right to
practice their religion, the right to use their native language, etc. In addition, contains obligations on states to prevent
discrimination, incitement of racial, religious or national hatred, and promote in every way the implementation of minority
rights. In the fifth part of the document includes provisions for improving the effectiveness of procedures on the human
dimension. It emphasizes the need for bilateral meetings on human dimension issues. In particular, the proposed holding
such meetings no later than 3 weeks from the date of the request for a meeting of the state. In addition, responses to
requests for situations involving the human dimension must be granted by the state not later than four weeks from receipt
of the request.
In 1994, the Inter-Parliamentary Union officially adopted the Declaration on Criteria for Free and fair elections.
The Declaration proclaimed the broad range of rights of citizens, candidates, parties and states necessary for free and fair
elections. In Section 4 (9) of the Declaration states that «states must ensure that measures to ensure that human rights
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violations and complaints related to the electoral process, quickly and effectively dealt with within the time frame of the
electoral process by independent and impartial bodies such as electoral commissions or the courts».
In 2000, the UN Commission on Human Rights, responding to one-party state, who claimed that they carried out
democratic elections, specifically recognized the right to vote in a «free and honest process, open to multiple parties»1.
These declarations represent an international consensus (agreement) on the sense of «free and honest
elections» and collectively make it clear that the democratic elections presented a lot of requirements.
In 2011 Russia will hold elections to the State Duma, and double-pass «a single day of voting, when the regions
will be elected by local parliaments and municipal governments. And at the end of the year officially starts on the
presidential campaign. The issue of compliance with the electoral process to international standards on elections concern
to Russian society. In this regard, in January 2011 in the Tauride palace in St. Petersburg, at the headquarters of the CIS
Interparliamentary Assembly, passed the International scientific-practical conference «The international electoral
standards and the national electoral system: the relationship of development».
At the conference, the chairman of the Federation Council of Russian Federal Assembly Sergei Mironov said,
that «in recent years, Russia closer to international standards, as, in particular, by the abolition of the cash collateral in the
registration of the candidate».
State Duma Speaker Boris Gryzlov said, that «Russia respects the country's electoral traditions of other states,
however, encouraged to observe the principles of neutrality and non-interference in the electoral process by international
observers from the CIS countries as well as from the Organization for Security and Cooperation in Europe».
The answer to the question why there was such a position in one of the leaders of the country, we find in the book
Goodwill-Gill: «now is the time for change, a time when you need not necessarily reject, and to reassess the traditional
doctrine on some fundamental issues of international organizations, including granting the right to represent the State.
Maybe not now when it is necessary that a representative democracy posed a condition of membership in the society of
nations, but of course that now is not too early to say that the way in which the will of the people is transformed into a
representative government, was the subject of international law»2.
The chairman of the Central Election Commission, Vladimir Churov noted a common desire to achieve a common
international standards in the field of electoral law. However, the head of the Russian Central Election Commission said
that these standards, implying an equal, honest, direct, open and periodic elections are «a kind of marginal strip, to which
you want to aspire, but which has not reached any state of the world».
In addition, international standards are a priority in comparison with the national legislation of Russia. This fully
applies to documents signed by the Russian Federation and undertaken obligations of the USSR, since he was party to
almost all multilateral international agreements, formulate the principles and conventional norms of international law. All
these treaties are in force for Russia as the successor State of USSR.
Thus, the country's leaders have made a positive assessment of conformity of the Russian electoral legislation
with international standards on elections.
According to the correspondent of the St. Petersburg political analyst Boris Vishnevsky, «now there is no «free
and honest elections». According to the interlocutor of Voice of America, the deepest system mistake to assume that
democracy is some kind of national or geographical features. The Russian public gives a negative assessment of the
electoral process. The electoral legislation of the Russian Federation rather relies on international standards, but in
practice, the electoral process did not always comply.
International standards in the Russian electoral law will be permanent. Under international standards of free,
democratic elections mean «the obligation of States to provide persons under their jurisdiction, freedoms and rights to
participate in free, fair, genuine, periodic, open and transparent elections, and also guarantees non-infringement of these
rights and freedoms and guarantees States to take appropriate measures to their fullest realization»3.
In legal science has no unique solution to the issue under the electoral legislation of the Russian Federation with
international standards on elections. According to the Veshnyakov A. «New Russian law on elections (Federal
Constitutional law «On referendum in the Russian Federation» dated October 10, 1995 № 2-FCL, Federal law «On
appealing to the court actions and decisions, violating rights and freedoms of citizens» from April 27, 1993 № 4866-1,
Federal Law «On Basic Guarantees of Electoral Rights and the right to participate in the referendum of the citizens of the
Russian Federation» dated 12 June 2002 N 67-FZ Federal Law «On elections of President of the Russian Federation»
dated January 10, 2003 , № 19-FL Federal Law «On elections to the State Duma of the Federal Assembly» on May 18,
2005 FL-51 and others), evaluation and international and domestic experts, rather than in their scope of all existing
international standards. This suggests that in the Russian Federation, the priority of international law, which, incidentally,
did not go with many European countries, not only declared, but also implemented in everyday activity»4 . From this point
of view it is difficult to disagree. International standards enshrined in the rules of the Russian electoral law. They regulate
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many of the legal issues are essential in conducting, organizing elections, allow to develop democratic institutions in
Russia. By their nature they are universal and apply to the conduct of elections in many countries.
Lyubarev A. proposes one of the main criteria of free, honest, fair and genuine elections - the presence of free
competition, candidates or parties. «This principle is discussed in a number of the provisions of the Document of the
Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension. Unfortunately, over the 15 years since the first
alternative elections, we in Russia have failed to develop effective procedures to ensure the possibility of nomination and
registration of candidates who have the support of voters and have a chance to be elected»5. This position precludes the
possibility to consider international standards, as one of the mechanisms of protecting the electoral rights of citizens. It is
their fault.
According to Vedeneeva Y. international standards «perform two simultaneous legal functions: to create new law
and regulatory. Function creates new law can be expressed in consolidating international law, general statutory minimum
national legal regulation of electoral rights of citizens, that is setting the boundaries of universal guarantees»6 .
International standards are the benchmark for improvement of election legislation, establish and authorize the content of
legal regulation of political rights and freedoms of citizens, their implementation and application»7 - thus realized
regulatory function. Such a regulation of international standards can make changes in domestic franchise through the
improvement of electoral rules.
Officially, the Russian electoral law based on the standards of international law. «The Russian Federation
recognizes and guarantees the rights and freedoms of man and citizen according to the recognized principles and norms
of international law and in accordance with the Constitution»8.
Many of the principles and norms of the electoral rights of Russian repeat international standards. In particular,
the American Convention on Human Rights on 22 November 1969 establishes the right of citizens to participate in public
affairs, directly or through their representatives (Article 23 paragraph «a») to elect and be elected at genuine periodic
elections which shall be held on by universal and equal suffrage by secret ballot, guaranteeing the free expression of will
of the voters (Article 23 paragraph «b»). In Russian law, this international standard is fixed in the Constitution and federal
laws on the election: «Citizens of the Russian Federation have the right to participate in managing state affairs both
directly and through their representatives» (n. 1, Art. 32 of the Constitution of the Russian Federation from 1993); «The
right to elect and be elected to the state authorities and local governments, as well as participate in the referendum»
(Section 2, Art. 32 of the Constitution of the Russian Federation of 1993). «Citizens of the Russian Federation has the
right to elect and be elected, to participate in the referendum, regardless of gender, race, nationality, language, origin,
property and official status, place of residence, attitude to religion, convictions, membership of public associations, as well
as other factors» ( Section 2, Article. 4 Federal Law «On Basic Guarantees of Electoral Rights and the right to participate
in the referendum of the citizens of Russia» from June 12, 2002). Consequently, international standards are the legal
basis of Russian electoral law.
In the framework of international cooperation, there is a tendency to adopt new additions to the existing
international standards of electoral law: October 7, 2002 the Commonwealth of Independent States adopted the
Convention on standards of democratic elections, electoral rights and freedoms in the countries - members of the
Commonwealth of Independent States. «The Convention incorporated the basic principles that form the basis of electoral
standards, formulated by the practical demands of the States on their implementation in the electoral law and practice» [1].
States have signed the Convention in their activities against the objectives and principles of the CIS Charter
confirm the importance of international legal instruments (the universal Declaration of Human Rights and International
Covenant on Civil and Political Rights, as well as documents of the Organization for Security and Cooperation in Europe,
Council of Europe and other international organizations to conduct free and fair elections).
In Art. 1 of the Convention on standards of democratic elections, electoral rights and freedoms in the member
states of the Commonwealth of Independent States, the notion of "standards for democratic elections": "standards for
democratic elections are: a citizen's right to elect and be elected to public authorities, local self-government, other bodies
People's (national) representation, the principles of periodicity and commitment, fairness, authenticity and freedom of
elections by universal and equal suffrage by secret ballot, ensuring freedom of expression of the voters; open and
transparent nature of elections, the implementation of judicial and other protection of electoral rights and freedoms of man
and citizen , public and international observation of elections, guarantees for realization of electoral rights and freedoms of
members of the electoral process. "
The Convention prescribes the establishment of a new body of Interstate Electoral Council. This body is designed
to facilitate the observation of elections in CIS countries. The Convention also provides for other provisions in the electoral
process. At present Convention shall be considered as a real tool for the development of electoral systems in countries of
the CIS member states. The Convention provides a sound legal basis for the modern infrastructure of the electoral
process in the Commonwealth of Independent States.
LYUBAREV, A. Does the Russian law of free competition in the elections, s. 53.
VEDENEYEV, A. The development of the electoral system of Russia: problems of legal institutionalization. s. 56.
7 VEDENEYEV, A The development of the electoral system of Russia: problems of legal institutionalization. s. 56.
8 Constitution of the Russian Federation of 12 December 1993 Article 17.
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Forms of protection of electoral rights of citizens in the Russian Federation include: procedure for appeals against
decisions and actions (or inaction) which violate the electoral rights of citizens; resolution of electoral disputes by
addressing violations of election commissions and courts of general jurisdiction, legal liability (criminal, administrative,
constitutional and legal ), international standards and rules for conducting elections. In an election Central Election
Commission is interested in the positive assessment of the level of holding elections in Russia. Such an assessment
suggests a high degree of democratic development.
Currently, Central Election Commission of Russian Federation was faced with the participation of international
observers in the elections of deputies to the State Duma (December 2, 2007): «The Organization for Security and Cooperation in Europe refused to send representatives to the parliamentary elections in Russia, citing constraints imposed by
the Russian side. According to Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, representatives of the Office for
Democratic Institutions and Human Rights has prevented travel chaos in the office and neglect of his leadership generally
accepted procedures necessary to obtain accreditation»9. This failure can be characterized as political action, which may
not indicate a negative evaluation of the organization of parliamentary elections in the country.
In Art. 15 (9) of the Convention on standards of democratic elections, electoral rights and freedoms in the
member states of the Commonwealth of Independent States were assigned the duties of international observers.
International observers should: a) comply with the Constitution and laws of the host country, the provisions of this
Convention, other international instruments, and b) have a valid accreditation as an international observer, issued in the
manner determined by the host country and present it at the request of election officials; c) to perform its functions, the
principles of political neutrality, impartiality, non-express any preferences or judgments with respect to the electoral
authorities, government and other bodies, officials, participants in the electoral process, and d) not to interfere in the
electoral process; e) base all their conclusions on observations and factual material.
Central Election Commission of Russian Federation adopted its document on the participation of international
observers at the elections: «January 24, 2008 the Central Election Commission of Russian Federation approved a
resolution on the clarification of the order of the activities of international election observers to Russia. According to the
document, inviting observers may send the President of the Russian Federation, the upper and lower houses of
parliament, government and the Central Election Commission of Russian Federation. The term of office begins on the day
the observer accreditation to the Central Election Commission of Russian Federation and ends on the day of official
publication of election results. In this case all the material and financial support for activities carried out by an observer has
made his party or his own means» [5]. Earlier, on Oct. 31, 2007 were approved «Clarification of the order of the activities
of international election observers to the State Duma». The above-mentioned regulations is an additional requirement for
participation of international observers during elections in Russia.
«One of the requirements for the observers was mandatory declaration purposes of election observation in the
charters of organizations and experience in conducting such missions. Another criterion is the close and regular
cooperation with Russian institutes to send observers. For example, because Russia is not part of NATO or the European
Union, observers from the Parliamentary Assembly of NATO and the European missions in the upcoming elections are not
invited (members of the Parliamentary Assembly of NATO to Russia has not yet arrived, but actively worked in the recent
elections in Ukraine and in Armenia, and the mission of European Parliament were present at the last election of the
Duma and the President). Priority was given to those international institutions of which Russia is, or has a working
relationship. For example, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights, the Parliamentary Assembly of the Nordic Council. However, their work and decided to
limit to two timing parameters and quality»10 . These explanations limit the range of observers, and filters out small
organizations.
According to the Borisova I, «Russian institute of international observation to legitimize the elections in the
country does not need»11 . International Institute for Monitoring the ongoing elections in Russia are widely used, but does
not have much impact, since the electoral law spelled out the procedure for applying to the courts of general jurisdiction,
as well as the European Court of Human Rights.
Problems of application of international standards in Russia undoubtedly exist. Firstly, there is no concept of
«international standard» in the electoral process. «In the literature there is no definition of international electoral
standards», the normative significance of this legal category - the institute, the source of the principle of legal
regulation»12. Second, you can not always talk about the proper protection of the rights of voters, the election process. At
the last elections on Dec. 2, 2007 were registered electoral associations material breach of all the articles of the law.
Thirdly, the availability of administrative resources to influence the elections and the use of «black technologies» can not

9 The head of the Central Election Commission of Russian Federation signed the invitations to the Presidential election all observer
missions, including the head of the Office for Democratic Institutions and Human Rights - the online resource - http://ipmi.ru/index.php?
ind = news & op = news_show_single & ide = 4655.
10 UPLAND, I. – ZYGAR, M. Supervisors put in a frame. In: Kommersant, Moscow, č. 201 (3777) on 01.11.2007.
11 BORISOV, I. Come if international observers to the presidential elections in Russia. In:
http://www.ng.ru/politics/2007-1127/3_kartblansh.html.
12 VEDENEYEV, A. The development of the electoral system of Russia: problems of legal institutionalization. s. 56.
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be judged on free, honest and fair elections in Russia. «In the republic of Dagestan administrative resource is used very
peculiar. In elections to local self-government settlements artificially increased the electorate of the candidates by
registering in this settlement, an additional number of people who were entitled to participate in elections and thus
provides the advantage in vote counting. The use of such technology leads to the formation of a representative body,
controlled by governments, which creates a basis for future abuse by officials of the State»13.
According to the director stock of free elections, a member of the Public Chamber Przhezdomskogo А., «the
election as such can not be absolutely honest and fair, elections are always subjective14». If there are legal problems of
the electoral law in Russia there has been increasing in contradiction to relevant Russian electoral law and international
standards.
In legal literature the question of compliance with the rules of the electoral law with international standards is
debatable.
Many international standards enshrined in the electoral law of the Russian Federation and are used widely
enough. Along with this distinguished series of legal challenges to implement international standards: the presence of the
influence of administrative resource and the use of «black technologies» are not always the electoral rights of citizens are
protected properly, the concept of «international standard» in the electoral process in the franchise is not enshrined in law.
There are a number of other problems: not always ready to attend the international observers at elections in Russia. The
International Institute is available, but little impact has not. The ability of international observers in the face of smaller
organizations with the adoption of new legislation are limited.
Thus, one can not talk about the emerging contradictions between the rules of electoral law and international
standards.
Russian as a democracy in form and legal principles enshrined in the constitutional government of its existence,
just do not think without a free and democratic elections in accordance with generally accepted international criteria for
electoral rights and freedoms of all participants in the electoral process. «Constitutional law and the electoral legislation of
the Russian Federation are inextricably linked with modern international electoral standards and intensively developed on
the basis of mutual enrichment and harmonization»15.
However, in this period, we can not talk about the emerging contradictions between the rules of electoral law and
international standards.
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IS SELF-HELP REPOSSESSION POSSIBLE IN CENTRAL EUROPE?1
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Abstract: To create healthy and efficient market economy, a viable legal framework which protects the ownership of
individuals is a requirement. A part of this legal framework is formed by a secured transactions law which in the United
States represent one of the most important branches of laws which allows the creditor to take a security interest on a
debtor’s collateral and in case of default the creditor is entitled to take advantage of the collateral directly. Since the
beginning of the 1990s in the area of Central Europe there have been several attempts to introduce new secured
transactions law. This effort succeeded only partially and therefore the whole system does not work efficiently. Central and
Eastern European countries suffer from devotion to “traditional legal principles” which stem up from Roman legal tradition
and therefore are unable to reflect upon new market tendencies appropriately. In this article we introduce and describe the
self-help repossession which represents an extrajudicial enforcement tool for secured creditors in the United States.
Subsequently, we assess the self-help repossession in our legal systems, in particular Slovakia, Hungary and Romania. It
will be shown that despite Supreme Court’s or Constitutional Court’s decisions prohibiting self-help repossession, this
enforcement tool is frequently applied and exercised.
Key words: Article 9 of the UCC, CEE region, Creditor, Debtor, Secured Transaction Law, Self-help Repossession.
1

INTRODUCTION
The most important feature of market economy is to ensure a sufficient supply of credit. All businessmen need
capital to run their corporations, so that the consumers can enjoy goods and services and afterwards pay for them and as
such contribute to the economy and the economic growth. This is the reason why economists “call credit a blessing, a
driving force of the economy and an engine for growth”.5 Therefore, it should be the aim of all law-makers to create a
system with wide accessibility of credit at minimal costs. To create such a system where creditors are willing to provide
credits for minimal costs they have to be protected by the law. The lower is the risk of non-repayment, the lower are the
costs of providing a credit. Permitting creditors to secure the lending transaction reduces their risk of not being repaid by
the debtors and expands the volume of available credit in the economy. Hence, it would be essential for the whole
economy to favor creditors with additional rights.
It has been many times emphasized by the European Bank for Reconstruction and Development6 or the United
Nations Commission on International Trade Law7 that secured transactions play a vital role in financing in emerging and
transitional market economies, but the law-makers do not pay sufficient attention to this fact and therefore the creditors
have to protect themselves on their own-by high interest rates. A legal framework for secured transaction is a key
requirement in creating an investor-friendly environment. An investor who is certain that he has legally recognized rights to
employ his debtor’s assets in case of non-payment may assess the investment risk quite differently.8

1 The authors were motivated to choose this challenging topic on the basis of numerous hours devoted to the secured transactions law
and the provocative questions asked by our professor Tibor Tajti, who we would like to thank for his zeal and help.
2 LL.M Candidate, International Business Law Program at Central European University, Budapest, contact email address:
fabianklaja@gmail.com.
3 LL.M Candidate, International Business Law Program at Central European University, Budapest, contact email address:
horvathova_a@yahoo.com.
4 LL.M Candidate, International Business Law Program at Central European University, attorney-at-law, Prahova County Bar, Romania,
contact e-mail address: stanescu@stanescusidumitrescu.ro.
5UMARJI, M.R. The Role of Secured Transactions to Mobilize Credit and Need For Mobilizing Law, s. 1 (Modern Law for Global
Commerce, Vienna, 2007) available at<http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/Umarji.pdf>/lastly visited 28th March 2011.
6 European Bank for Reconstruction and Development [hereinafter EBRD] owned by 61 countries and two international institutions was
founded in 1991 to help building market economies and democracies in 30 countries in central Europe and central Asia. EBRD provides
project financing for banks, industries and businesses, both new ventures and investments in existing companies whose needs cannot by
fully met by the market. See http://www.ebrd.com / lastly visited on 29th March 2011.
7 The United Nations Commission in International Trade Law [hereinafter UNCITRAL] is an international body which specializes in
commercial law reform worldwide for over 40 years. UNCITRAL adopted in 2007 a Legislative Guide on Secured Transactions law which
aims to assist States in developing modern secured transactions law with a view to promoting the availability of secured credit. The Guide
is available at http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf / lastly visited on 29th
March 2011.
8 Model Law on Secured Transactions, Financed by Japan-Europe Cooperation Fund and UK Know How Fund EBRD 1994, p. 4.
Available at http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/secured.pdf / lastly visited on 29th March 2011.
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To understand the features of the secured transaction law properly, we will firstly assess the Article 9 of the
Uniform Commercial Code,9 in particular the provisions and case law on self-help repossession. Article 9 of the UCC
governs how security interests are created on personal property (in CEE region it constitutes “movable personal property”)
of the debtor, how they are perfected and what remedies are available to the secured creditor if the debtor defaults in
payment or performance. The UCC grants the secured party the right to take possession of collateral on default by
himself, so called self-help repossession. This extrajudicial tool accelerates the whole enforcement procedure which is
generally expensive and time-consuming when it comes to court proceedings. We believe that in Central Europe it is
essential and commercially reasonable to introduce and establish such a remedy which will secure the creditor and allow
him to obtain the possession of his collateral as soon as possible. To understand all the difficulties and obstacles in the
CEE region we will analyze the possibility of self-help repossession in three jurisdictions in the region, in particular
Hungary, Romania and Slovakia. In all of these three jurisdictions is the self-help repossession prohibited but factually
applied which leads to legal uncertainty.
2
THE ROLE OF SELF-HELP WITHIN THE FRAMEWORK OF MODERN SECURED TRANSACTIONS LAW IN
THE UNITED STATES
Self-help repossession forms a part or an alternative of the final stage of the security right – the enforcement.
“Creditor protection through a variety of security devices, affords little actual relief if it is not complemented by sound and
effective enforcement mechanism.”10 Hence, despite the fact that in the majority of cases, the security right will not reach
this point, due regard has to be given to what happens on enforcement, as the entire value of the security right depends
on it. Thus, one of the main issues for those States with ambition to enact advanced secured transactions regime is to
decide how the enforcement stage should look like.
The US enforcement model can be used as a valuable illustration of workable solution to problems related to
enforcement of secured creditor’s rights in collateral (same or very similar model applies also in Canada and other
common law jurisdictions). Under the US law, self-help repossession and disposition are not the only weapons the
secured creditor may use. He may elect to ignore these institutes and opt for the classic suit which is secured by an
efficient bailiff system and readily available preliminary measures.
Simple and prompt accessibility of fast and effective coercive enforcement methods gives creditors greater
leverage in post-breach negotiations with debtors, because of what most post-breach disputes are resolved by negotiation
rather than coercive enforcement. Secured creditors are able to persuade debtors to pay or hand over their property rights
voluntarily because coercive execution is expensive.
2.1

Self-help Repossession in the United States – How it Works?
Movable assets and receivables11 play a key role in secured financing for business in developed countries. The
physical nature of collateralized movable assets and receivables speaks for adopting such enforcement measures which
would prevent the debtor from selling, hiding or destroying the movables in his possession and thus harming the secured
creditor. Creditor has to be entitled to quickly and cheaply obtain control over the collateral at the time when the continued
possession of the collateral by the defaulting debtor represents a serious risk for him. The self-help repossession
represents the best instrument to fulfill the given requirements.
Article 9 UCC authorizes a creditor to repossess collateral upon default either through judicial process12 or
through self-help repossession. In this article we will focus solely on the self-help repossession because we believe that in
the event when the economic situation of the debtor radically decreases the prompt action becomes a necessity and in
that moment, the self-help repossession represents a salvation for the secured creditor. The key provision on
repossession of personal property is Section 9-609 UCC (former it was section 9-503 UCC).13 It authorizes the secured

Uniform Commercial Code [hereinafter UCC] was firstly published in 1952 and represents one of the uniform acts which has been
adopted by all 50 states in the United States in form of a statute. The UCC is the longest and most elaborate of the uniform acts. It was
prepared by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) and the American Law Institute (ALI). The
UCC at the beginning represented a recommendation of the laws that should be adopted by the states. The permanent editorial board
was as well established to continue adapting the UCC the future changes. Although the substantive content is in all states very similar,
some states have made structural modification to conform to local customs (in Louisiana, the UCC is referred to as a “Louisiana Civil
Code”).
10 Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, s. 23 (The World Bank, 2001).
11 Receivable is an asset designation applicable to all debts, unsettled transactions or other monetary obligations owed by a debtor.
(Definition given by Investopedia)
12 When suing on the debt, secured creditor has only to prove the existence of the debt, its amount and the fact of default. The court and
its officers take care of the consequent stages of the enforcement procedure. For more see GILMORE, s. 1211.
13 The precise wording of the section 9-609 UCC is following: (a) After default, a secured party: (1) may take possession of the collateral;
and (2) without removal, may render equipment unusable and dispose of collateral on a debtor’s premises under section 9-610. (b) A
secured party may proceed under subsection (a): (1) pursuant to judicial process; or (2) without judicial process, if it proceeds without
breach of peace. (c) If so agreed, and in any event after default, a secured party may require the debtor to assemble the collateral and
make it available to the secured party at a place to be designated by the secured party which is reasonably convenient to both parties.
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party to take possession of the collateral or without removal, render the equipment unusable and dispose of the collateral
on debtors’ premises without judicial process, if he proceeds without the breach of peace. Otherwise, legal proceedings
are required. Moreover, the creditor is not required to give any advance notice to the debtor.14
The UCC stipulates that as long as repossession of the collateral can be obtained without a breach of the peace,
the secured party may proceed to seize it. Nevertheless, the question is what constitutes the “breach of peace”. The
drafters of the Article 9 left this for the case law to be filled. Although, the facts of cases differ from state to state, the
following guidelines can be inferred from the case law:15
(1) Protest
The case Morris v. First National Bank16 shows that repossession made over any protest by the debtor or anyone
present constitutes a “breach of peace”, even no violence or significant disturbance occurs. But Williams v. Ford
Motor Credit Co. 17unveils that property can be repossessed if the debtor is present but fails to explicitly object.
(2) Constructive Force
Weapon or any other implied threat constructs a “breach of peace”. In the case Stone Machinery Co. v. Kessler18
a companion of off-duty sheriff wearing his uniform is assessed as improper.
(3) Breaking and Entering
In the case that the collateral is placed in the area with restricted access and creditor uses bolt cutters to cut
padlock on the chained gate, he commits a “breach of peace” (Martin v. Dom Equip. Co.)19 Nevertheless, based
on the contractual freedom, parties may agree upon unconditional entering on the premises and then even using
a locksmith does not represent a “breach of peace” (Global Casting Indus., Inc. v. Daley-Hodkin Corp.,).20
(4) Trickery allowed
Repossessing under false pretense may seem unfair, but the courts usually held them valid (e.g., creditor calls
debtor to bring the car so he can fix it or check it as in Cox. V. Galigher).21
The case law indicates that the breach of the peace limitation aspires to balance the interests of creditors and
debtors. Therefore, the self-help repossession under the Article 9 is “far from being totally one-sided weapon in the hands
of secured parties.”22 In the case the repossessing creditor does breach the peace, the creditor first of all loses the right to
repossess and second of all might be sued for conversion and the creditor may recover actual and sometimes as well
punitive damages.
2.2

Constitutional Defense against Self-Help Repossession in the United States
Considering all the above mentioned facts, one has to bear in mind that self-help repossession is one of the most
important rights of a secured party: the right to take possession of the collateral after default without first giving the debtor
notice and an opportunity to be heard. This right of self-help repossession enables the secured party to obtain possession
of the collateral quickly and inexpensively at a time when continued possession by the debtor could pose serious risks for
the secured party23. As we already said, this right creates risks for the debtor. A mistaken or malicious secured party can
seriously disrupt a debtor’s business by wrongfully taking possession – a situation which could be prevented if the debtor
were notified and given an opportunity to be heard prior to the repossession24. This led to defenses based on
constitutional law: debtors across the country sought to invalidate UCC 9-503 as a deprivation of property without due
process of law violating the 14th Amendment to the US Constitution25.
The problem with these challenges was that the 14th Amendment protects only against deprivations of property by
the state, which means that a private, secured creditor would therefore not seem to be covered by this prohibition.
In the case of consumer protection, the situation differs. In general, state law provides that a creditor must give a notice by registered
or certified mail to the consumer on the details of the repossession. The notice must include specific information by law. That information
usually includes a statement that the consumer defaulted and the creditor intends to repossess without court proceeding, the creditor’s
name, address and telephone number and a description of the goods (usually a vehicle). In addition, the notice must include a statement
that the consumer may assert in writing that he/she is not in default and demand the creditor to start a court proceeding. Moreover, the
notice must also warn the consumer that if the consumer chooses to challenge the matter in court, he/she may be obliged to pay
attorney’s fees and all court costs. For more, see BRAUCHER, J. Consumer Protection and the Uniform Commercial Code: The Repo
Code: A Study of Adjustment to Uncertainty in Commercial Law, In: 75 Wash. U. L. Q. 549 (1997).
15ZINNECKER, T. The Default Provisions of Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code, s.36 and WHALEY, D. Secured
Transactions s. 158.
16 Morris v. First National Bank, 254 N.E.2d 683 (Ohio 1970).
17 Williams v. Ford Motor Credit Co., 674 F2d 717 (8th Cir. 1982).
18 Stone Machinery Co. v. Kessler, 463 P.2d 651 (Washington 1970).
19 Martin v. Dorn Equip. Co., 821 P2d 1025 (Mont. 1991).
20 Global Casting Indus., Inc. v. Daley-Hodkin Corp., 432 N.Y.S.2d 453 (Supreme Court of the US 1980).
21 Cox v. Galigher, 213 S.E.2d 475 (W. Va. 1975).
22 TAJTI, T. Comparative Secured Transactions Law, s.188.
23 Mc Laughlin & Cohen – Self Help Repossession, In: N.Y.L.J., March 9, 1988, s. 1.
24 Supra, p. 2.
25 Fuentes v. Shavin 407 U.S. 67 (1972).
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Debtors, however, tried to convince the courts that the secured creditor’s remedy ought to be treated as state action. They
argued both that the state was inextricably involved with self-help repossessions by statutorily authorizing them and that
such repossessions represented a governmental function. These challenges were mostly unsuccessful26.
The debtors then shifted from federal constitutional law to state constitutional law and this time they tried to
challenge the self-help repossession remedy on grounds that it violates the Due Process Clause, but again the results
were not what the debtors hoped for27.
2.3

Future of Self-Help Repossession in America
Self-help repossession is not just important for the creditors, but also for the professionals and industries that
actually provide the service of repossession. Repo businesses were an important industry in the US28, but the recent
report29 of the National Consumers Law Center (NCLC) seems to wish to put an end to it all. The report focuses on a
number of abuses and incidents that happened in US and blames the industry itself. In the NCLC’s opinion, this kind of
incidents could be prevented by urgently, shutting down the current system of self-help repossessions without court review
or the involvement of law enforcement could help reduce the chance that automobile seizures could kill, injure or
traumatize consumers, repo agents or bystanders. States that choose not to abolish self-help repossession must at least
regulate a process that now stands ripe for abuses […] that can be removed only by restoring the responsibility and
accountability of court review and law enforcement execution to the fundamentally flawed regime of self-help
repossession30. The NCLC proposes a number of changes to the self-help repossession process that include: federal
mandates on “Right to Cure” letter, a provision to require any repossession that is opposed “in any way” by the consumer,
to immediately cease, repossessions may only be allowed with a court order, a requirement that consumers authorized by
the courts for repossession be notified when and where the repossession will occur, all repossessions must be conducted
by law enforcement personnel.
The result of this kind of anti-repo lobby will probably cause an increase of penalties and liabilities on debt
collectors of all type, which will make the collections much more difficult than they are. This will most likely have an
adverse effect on recoveries, which will be reduced in number. Furthermore, this will mean on one side less satisfied
creditors and on the other side less repo-businesses, as the reduced recoveries will put many collection agencies out of
business. However, given the fact that we are referring to security devices, a reduced number of recoveries will affect in
the end the financing industry itself and its customers. The less safe they will feel when giving money, the more expensive
the loans will be. They are all linked together and an over-regulated31 repossession process will cause only adverse
effects, especially on those who are supposed to be protected by these regulations: the customers.
3
SELF-HELP REPOSSESSION IN SLOVAKIA & THEORETICAL APPROACH TOWARDS THE SELF-HELP
REPOSSESSION IN CEE REGION
Enforcement in Slovakia, as well as in most of the Central European countries, is strictly connected to courts and
bailiffs, which is time consuming and costly. In addition, preliminary measures do not function as quick as they should. It
Id. 23, p. 2.
The law has become more hostile to efforts at self-help repossession, particularly in real property. In the landlord tenant context, both
tenants and landlords have aspects of the right to exclude. The tenant has the present right to exclude third parties and limited rights to
exclude the landlord. In landlord-tenant situations, the owner has delegated the right to exclude for a limited period of time to the tenant.
To the rest of the world the tenant appears, like owners, to be exercising the right to exclude. The landlord has the future right to exclude
third parties, and usually has limited privileges to enter for purposes of repairs and to show the premises to prospective tenants. Tenants
have a wide range of use privileges protected by the right to exclude, and many of these include self-help to impede invasions. When a
landlord tries to repossess, tenants can be expected to resist. Instead of delineating the boundaries of the tenant's privilege to resist, the
modern trend is to force the problem into a judicial forum, where the respective rights of the parties can be determined. The deference to
self-help is heavily based on exclusion, and when possession and ownership are separated, the law is less deferential to the owner's right
to exclude. […]This is increasingly true in the context of real property (landlord-tenant), but courts are still somewhat deferential to selfhelp repossession in the case of personal *86 property. As long as the exercise of the privilege of self-help to repossess personal
property does not tend to breach of the peace, the courts will generally allow it. See: SMITH, H. E. (2005) Self Help and the Nature of
Property. In: Journal of Law, Economics & Policy, Winter.
28 Secured parties will often hire independent contractors to undertake repossession rather than train in house personnel. Case law
generally holds secured parties liable for a breach of the peace committed by an independent contractor. Accordingly, a secured party
will typically require that the independent contractor insure against claims of breach of the peace. See: BRAUCHER, J. (1997) The Repo
Code: A Study of Adjustment to Uncertainty in Commercial Law, 75 Wash. U.L.Q. 549, 560-66 (Spring).
29 The Report is entitled: REPO MADNESS, How automobile repossession endangers owners, agents and the public, March 2010.
Available at: http://toddmurraylaw.com/wp-content/uploads/2010/04/2010_03-Repossession-Report.pdf/ lastly visited on 6th April 2011.
30 National Consumer Law Center (2010) REPO MADNESS, How automobile repossession endangers owners, agents and the public, p
16-17. On line source: http://toddmurraylaw.com/wp-content/uploads/2010/04/2010_03-Repossession-Report.pdf/ lastly visited on 6th
April 2011.
31 The conclusion is valid only for self-help repossession, as other debt collection means and agencies managed to flourish in the US
despite the implementation of the Fair Debt Collection Practices Act which was meant to be an answer to unfair or abusive debt collection
practices. What needs to be underlined here is that in Continental Europe there is no such Act. But an analysis of the causes or
consequences of such legislative gap in this respect would exceed the purpose of the present paper.
26
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has to be mentioned that there are certain remedies which aim to speed up the enforcement techniques.32 Following the
strong civil law tradition, Slovakia restricts the use of self-help as a means of interfering in another person’s rights to
circumstances of real necessity. Only a person whose rights are immediately threatened may obviate the threat in an
appropriate manner. Otherwise, such conduct would be considered as an unlawful interference with another person’s
right. The restriction on self-help is expressed in §6 of Slovakian Civil Code, which reads:
“If a person is imminently threatened with an unjustifiable interference with his right, the person so threatened
may himself avert such violation in an appropriate manner.”33
To understand the current approach to self-help, it is necessary to assess the historical evolvement of this
institute and associated legal thinking in CEE region. This concept originally evolved as a special entitlement towards the
protection of one own ownership through the self-enforcement of his/her rights. Firstly, as Otakar Sommer correctly
pointed out the basic defect in the application of the self-enforcement is not the fact that the stronger wins, which not
necessarily is the one on whose side the law is, but the fact that the law is not discovered, nor established.34 Secondly, in
civil law jurisdictions, the theory of division of power is strictly applied and the essence is the separation of private and
public power which stands on the following principles: 1. Who believes that his/her rights are curtailed is not entitled to
decide on this issue by him/her but, 2. must turn to court or other competent authority to decide whether this right belongs
to him/her and 3. if the decision is not performed voluntarily, only the appointed executive body is entitled to enforce this
right.35 Hence, the self-help is approached in very critical way and is assessed as an exception than the rule.
Nevertheless, the reality is different.
As it is stated above, Slovakian Civil Code stems from the general principle that the self-help is allowed only in
those situations, where it is impossible to effectively invoke the help of the public authority. However, such interpretation
would be too broad and one could conclude that in the event of long-standing unlawful matter where no public authority
proceeds or it takes too much time and therefore has an irreversible legal or economic effect on one’s rights, he/she can
take the law - enforcement in his/her own hands. This interpretation would be incorrect and such actions should be held
illegal. The §6 of the Slovakian Civil Code has to be read in connection with the other surrounding provisions which would
led to following interpretation36 of the possible application of self-help:
a) Ineligible interference in one’s rights;
b) Imminence of such interference which takes form of a real and imminent danger or which already occurred and
lasts as incomplete;
c) Self-help must be carried out appropriately in connection to intensity, danger and form of the interference;
d) The only entitled person is the one endangered (or his/her legal representative or agent).
The given legal interpretation of the applicability of the self-help is recognized also in Hungary and Romania. This
base for legal reasoning is correct however it does bring some other relevant questions towards a discussion because in
every-day-life, the self-help repossession in Slovakia is performed, mainly by leasing companies, banks and other
companies which specialize in the field of private enforcement. Nevertheless, until now no one has questioned these
practices. We should ask why it is so. Whether it is due to legal illiteracy or the reasoning of the leasing and other
companies is respectable. First of all, they do incorporate a specific provision which entitles them in the event of default to
seize the collateral and in some cases even to come into your house.37 The reasoning is simple, the creditor retains the
title of the collateral therefore he is still the owner and following the contractual freedom if so agreed, creditor may take
what is his. Moreover, they inform and provide the debtor with the terms and conditions in advance, so the debtor could
not object. In other situations than leasing, e.g. in the case of credit when the ownership remains with the debtor and
32 In 2008 The Act No. 99/1963 Coll. the Civil Procedure Code in Slovakia has undergone a several important novelties and amended
among others the payment order (sec. 172). Based on the sections 172 to 174 the creditor is entitled to request a payment order within
10 days after the court fees were paid, which would impose the duty to pay on the debtor within the 15 days or the obligation to appeal. In
the case the debtor did not appeal, after the 15 days period creditor may seek the services of the bailiff. Nevertheless, this remedy may
be applied only in the case of specific financial amount. If the creditor has to estimate the price of his collateral, the whole civil suit is
inevitable. Moreover, the Civil Procedure Code lays down specific requirements which have to be met to be able to obtain an effective
payment order (e.g. the seat of the debtor has to be known, the payment order has to be delivered directly into debtor’s hands.
33 The text in Slovakian of §6 of the Civil Code reads: “Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto
ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.” Same or very similar provision can be found in Hungarian as well as Romanian
civil code.
34 SOMMER, O. Textbook of the Private Roman Law, s. 34.
35 ŠVESTKA, J. Občanský Zákoník, s. 99.
36 ŠVESTKA, J. Občanský Zákoník, s. 100.
37 Only a very small number of leasing companies provide directly the leasing contracts on their web pages. Generally, future clients may
only register and fulfill the request for a leasing but cannot download the leasing contract. The provision on the possible future self-help
repossession is drafted as: “The Lessee is obliged to provide the lessor access to the leased object. Lessee agrees upon the entry of the
Lessor’s agent on the premises of the Lessee where the leased object is situated for the purpose of control, documentation, evaluation,
sale or removal in the case of early termination of the lease contract according to the Terms and Condition of the contract.” Based on this
provision, the Lessor – Creditor is entitled to seize and repossess the collateral in the case of early termination (withdrawal or termination
of contract by one of the parties, delay in payment/s which forms a default, etc.).
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creditor creates a lien, following the rules of Slovakian Civil Code, the creditor is not entitled in the event of default to seize
and repossess the collateral. 38
Despite of these rationales, are the creditors entitled to proceed in such a way when the Slovakian Civil Code
expressly prohibits to take the right/the enforcement in one own hands? If someone still hesitates, what is the meaning
and the application of the self-help within the §6 of the Slovakian Civil Code, the Supreme Court of Slovakia rendered a
decision connected directly to this issue, where it was clearly stated that no so called “possessory self-help” is allowed:39
“A form of protection of the subjective right alongside the judicial protection thereof may be, in
extraordinary circumstances, the self-help, meaning a possibility of the endangered to prevent by own
force the immediate unlawful interference of a third person with his right under the conditions set forth by
the law. Nevertheless, our law under no circumstances allows the aggressive, so called
possessory self-help which purports to take the right from a third person to whom this right
does not belong.”
It is without any doubt, that such self-help repossession creates an unlawful interference into the one’s rights and
into a peaceful state as well. Such interference, based on the Civil Code and the Supreme Court decision, is prohibited.
One cannot decide upon his own rights by himself and even in the case of default, the creditor has to approach the court.
No contractual provision can refrain from this general principle.
In conclusion, our legal doctrine requires state and only state to provide legal protection of rights of individuals
including the legal entities. It is not only a duty of the state towards individuals, but also an exclusive right of the state. The
cases which will be described in the following parts present in Hungary and Romania do take place as well in Slovakia, but
until now no one has questioned them.
4

SELF-HELP REPOSSESSION IN HUNGARY
An article was published in the weekly HVG with the title of “[w]here does the car go?”40 It draws the attention of
recently reported car self-help repossession practices in Hungary. According to it, a shocked Budapest resident reported
her car was stolen from a public parking lot. The police officer informed the owner, they had been contacted previously via
phone that the bailiff is about to carrying out an enforcement order. However, the debtor was neither duly notified, nor a
report41 was filed regarding the procedures and enforcement actions. It is clear from the article the debtor has not
performed its obligation to pay. We do not have any information regarding the reason for failure. By the beginning of 2011
she has not paid for 4 months. Consequently, the bank terminated their agreement. The creditor involved one of its agents
into the proceeding in order to collect either the money or the car itself. The agent and the debtor entered into an oral
agreement that the balance would be paid. Though, the car was taken two days prior the agreed deadline. The debtor
asked for an explanation, but the creditor was unwilling to provide any information, referring to bank secrecy. It only
referred their general practice in similar cases, when the agent may repossess the car in case of ‘the possibilities to enter
into a mutual agreement during the negotiations are exhausted’. Furthermore, the bank said its primary interest is to
maintain the contractual relationship. It added, repossessing the car is the final device. After termination of the contract the
debtor shall be obliged to deliver the car to the creditor. In case of not doing so, the creditor retains the right to repossess

38 Slovakian Civil Code regulates creation of lien in the third part (§151s-151v). Under the section 151s the creditor is entitled to seize the
movable property of the debtor, but not arbitrarily or deceitfully. Only in the event of debtor’s bankruptcy, the creditor is entitled seize the
movable property of the debtor to ensure the due debt.
39Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky, sp. zn. 2 Obo 33/2000 [The Supreme Court of the Slovak Republic decision No. 2
Obo 33/2000].
40 Based on Agnes Gyenis article in the weekly HVG, 26 March 2011 issue, at 97-98.
41 Under Section 35 of the Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement.
(1) The bailiff shall file a report regarding on-site procedures and other enforcement actions prescribed by legal regulation. Reports
regarding on-site procedures shall be drafted at the venue where conducted. The report may be completed elsewhere if the bailiff is
obstructed; in this case the report shall contain the venue where drafted and the reason for the bailiff's inability to complete it at the
original location.
(2) The report shall contain:
a) the name and address of the parties and other persons of interest attending (representatives of parties, curator ad litem, official
receiver, witnesses, family members of legal age living in the judgment debtor's household, etc.) and the name and office address of the
bailiff and the legal representative;
b) the place and date of the procedure;
c) the legal title and amount (subject matter) of the claim to be enforced;
d) the name of the court (authority) ordering the enforcement, as well as the name and file number of the enforcement order;
e) description of the act of enforcement;
f) petitions and remarks of the parties and other persons of interest;
g) other data and circumstances prescribed by law.
(3) The report shall be signed by the bailiff, the parties and other persons of interest attending the act of enforcement. Any refusal to sign
the report and the reasons therefor shall be indicated in the report.
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the car unilaterally.42 Additionally, also the expenses of such repossession are imposed on the debtor. The debtor shall be
notified regarding the mode, place and time in advance. Therefore, the debtor can collect its personal items from the car.
According the bank’s standard policy conditions,43 if the debtor is not present the bank undertakes responsible custody
and shall provide for the safekeeping of the things belonging to the debtor.
In Hungary44 ‘self-help repossession’ devices based on the principle of freedom of contract do exist. However, we
would like to clear that in Hungary we do not have legal instrument under the terminology of ‘self-help repossession’. The
practice that can be named as self-help repossession under Hungarian law is present in the form of waiving the right of the
protection of possession. For instance, under the provisions of standard policy conditions of a credit contract, when the
debtor is unwilling or unable to perform its contractual obligation to pay, the creditor is entitled to exercise its right of
purchase (option). The debtor’s ownership ceases to exist at the same time. Unless otherwise agreed by the parties, the
creditor gets ownership and the car is to be considered as delivered. The parties’ agreement contains security provisions;
more precisely the debtor is required to hand over the car with all documents to the creditor or its duly authorized agent at
an agreed place and time. In case of not doing so the debtor is obliged to tolerate that the creditor takes possession of the
car used as security according to the terms of the agreement. Furthermore, the debtor gives its consent and does not
consider this behavior as a trespass to chattel, since the debtor waives its right to protection of possession. Under the
Hungarian law the above mentioned practice in case of default is legal, because there is no statutory provision stating that
waiving the right to protection of possession is impossible, and such contracts shall be considered as null or void.
Therefore, the parties can enter into mutual agreement containing such security devices. Indeed, the parties tend to enter
into such contract when it becomes impossible for the debtor to perform and they intend to avoid a long and expensive
judicial process. However, in the above-mentioned article the circumstances are different. The debtor acknowledged its
debt, the parties agreed in time extension and the deadline when the debtor was supposed to perform its balance.
Contrary to this agreement, the agent went earlier and took possession without any prior notice. Given the fact that the
agent did not act in accordance with their agreement, this step was illegal and also it is against good faith principle. Taking
into account that there is no information about the exact details of the contract either between the agent and the creditor,
or between the debtor and the creditor, I am only in the position to provide information about the possibilities for similar
cases within the legal terms and statutory provisions45. Furthermore, the nature of the contract itself bears relevance as
well. First, the article mentions that the debtor was financing the car from a loan of 6 million HUF and she still owed more
than 5 million HUF. Later the article refers to the parties’ agreement as a bank credit contract. All in all, the nature of the
contract between the parties is not identified clearly. Moreover, in case of cars also a common type of agreement between
the parties is the leasing. In case of leasing, there is no transfer of ownership; therefore there is no granted right of
purchase (option). While in case of credit and loan agreements, the debtor has the ownership but the right of purchase is
granted.
In general the security holder is entitled to seek satisfaction from the collateral in case of default. If we speak
specifically about lien, the right to take possession without judicial proceedings in the form of self-help repossession is
illegal. Under the main provisions of the Hungarian Civil Code, the only possibility for the creditor is through judicial
enforcement proceedings.46 The same provision is supported47 by banning the parties to conclude a contract before the
claim is due, accordingly the non-performance of the obligor results in that the legal title of the pledged property goes to
the lien holder. However, this provision only governs cases before the claim is due. Consequently, after the claim is due,
the parties are entitled to conclude contract containing such provisions. Nonetheless, these provisions only apply to lien. In
case of bank credit and loan agreements the security device is the car. Contrary to the fact that the nature of the car in
such agreements may be considered as collateral, these agreements are not lien contracts. Under the Civil Code,48 “liens
are created under contract or pursuant to legal regulations…” and also stipulates the “lien contracts shall be concluded in
writing”. The credit and loan contracts are not necessarily lien contracts. If it were a lien contract, there should be a
separate, written lien agreement between the parties.

The creditor may also prevent or restrict the debtor from using it, and entitled to withdrew it from circulation.
A number of standard policy conditions of other banks contain similar provisions.
44 We have to clarify we are providing background for cases involving only movable personal property, such as cars. We do not refer to
mortgage or intangible property.
45 Also in Hungary there are self-help provisions under the Section 190 (1) and (2) of the Civil Code. “A possessor shall be entitled to use
his own might and power to avert an attack directed against his possession to the extent necessary for protection of the possession. A
person shall be allowed to act on his own might and power in the interest of reacquiring a lost possession only if the time lost through the
use of other means of protection would frustrate protection of the possession.” This provision has been interpreted in the second part of
our article.
46Article 255 (1) of Civil Code: “Unless otherwise provided by law, satisfaction from the pledged property shall take place on the basis of
court order by a writ of execution.”
47 Section 255 (2) of Civil Code: “Agreements that are concluded before the claim is due and grant the lien holder the right to acquire
ownership of the pledged property in the event of the failure to fulfill the obligation shall be null and void.”
48 Section 254 (1) and (2) of Civil Code
42
43
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As a result of the introduction of the two amendments of the Civil Code,49 affected by the UCC Article 9 as well,
some new institutions were introduced, including floating lien and lien on things, but these amendments do not contain
provisions regarding self-help repossession. In Hungary, officially the creditors have two available options to enforce their
rights and get satisfaction from the pledged property. One is a judicial; the other one is a non-judicial civil procedure. The
second one is the effort of the last decades’ legislators creating more and more exceptions.50 The increasing debt among
population and the standard of living dictates that the state should undertake certain role to provide and guarantee a fair,
due proceeding for the parties. However, we should bear in mind that in order to maintain competition in business life
there should be provided a cheaper and more flexible way of satisfaction from creditors, even if they are not literally nonjudicial proceedings. Under the provisions of the Enforcement Act in Hungary, upon the deadline for performance is over,
by issuing enforcement order the court, as well as the notary public binds the debtor to pay to the creditor.51 In the
enforcement stage court, police and bailiff got formal role. The creditor itself is not entitled to act.
As an alternative provided in the non-judicial form, since June 1, 2010 there is a new and quite efficient way for
the companies and private parties to enforce their demands.52 Issuing order for payment falls under the competence of
public notary. Electronic claims may be uploaded and submitted directly to the Hungarian Association of Notaries Public.
The public notary issues the order for payment within three days of receipt rendering to pay the debtor. Given the reason it
is fast, it is worth also to file these payments of orders for smaller amount of debts. These orders are issued and posted
centrally by the system of the National Chamber of Notaries. Within 15 days defendants may raise objections. In case of
objection the whole process turns into a court proceeding. The public notary sends the documents to the court
electronically. In case no objections are raised, the order is enforceable and it has the same effect as the final court
verdict.53 This is the closest way in Hungary to non-judicial but formal and legal enforcement proceedings. On the other
hand, it is still not self-help repossession.
In conclusion, what we have learnt from the HVG case there is a sort of self-help repossession in case of bank
credit and loan contracts. The car constitutes a security device, which protects the creditor. If banks did not hold the right
to take possession it would mean that many debtors would use the cars without paying for it, and the parties would have to
face with a long and expensive process of judicial enforcement. On the other hand, the credit and loan agreements refer to
the car as a ‘device’ (eszköz), or ‘security device’ (biztosíték). These contracts do not use the word ‘lien’ at all. If it were a
lien, there would be a separate agreement between the parties. Though, the exact steps of the repossession are defined
and based on the parties’ agreement. Therefore, in our opinion, in the HVG case, repossession prior the agreed deadline
without notifying the debtor about the time, place and manner constitutes as a breach of contract. The agent did not act in
accordance with their contractual terms. Also the authorized court should, in accordance with the relevant regulations and
laws, have judicial supervisory competence to examine the general terms and conditions of the credit institutions. But the
court provides decisions within the terms of existing statutory provisions and contractual terms. The disputes have to be
decided on a case-by-case basis, but ignorance of the law or not knowing the law is no excuse. In our view, the main
problem arises from the financial culture and payment morale, and while it is true the bank defines the terms of the
contracts unilaterally, the debtor is the person who signs it without reading it [carefully]. The debtors usually see only the
amount of installments and the date when they get the car, but they do not pay attention to the other sections of the
contract. People undertake more than they can afford and forget the Hungarian phrase ‘you reach out until your blanket
lasts’.
5

SELF-HELP REPOSSESSION IN ROMANIA

5.1

Implementation of Self-Help Repossession in Romania
It might come as a surprise for those unfamiliar with the Romanian legislation, but according to a Report of
EBRD54, Romania has established one of the most advanced regimes for secured transactions in the EBRD region55. On
the 27th of May 1999, the Law titled “Legal Treatment of Security Interests in Personal Property” (Title VI of Law No.
99/1999, hereafter “Law on Security Interests”) was published in the Official Gazette implementing the taking security on
movable assets.

49 Act XXVI of 1996 on the Amendment of Certain Provisions of the Hungarian Republic’s Civil Code in 1996 and Act CXXXVII of 2000 on
the Amendment of the Law Regulating Charges.
50 Section 257 and 258 of Civil Code the parties can agree in writing to sell the property jointly by establishing the lowest price or in a
simplified procedure. See further provisions in Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises (contains provision for
consumer protection as well) and No. 12/2003 (I. 30.) regulation of the Hungarian Government about non-judicial sale of collaterals.
51 Section 10 of the Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement.
52 Act L of 2009 on Regulation of Electronic Payment Procedures.
53 Available at: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju30/Hungary_ejustice.pdf/lastly visited on 6th April 2011.
54 Commercial
Laws
of
Romania,
An
Assessment
by
the
EBRD,
July
2008,
Available
at:
http://www.ebrd.com/downloads/sector/legal/romania.pdf / lastly visited on 6th April 2011.
55 Commercial
Laws
of
Romania,
An
Assessment
by
the
EBRD,
July
2008,
Available
at:
http://www.ebrd.com/downloads/sector/legal/romania.pdf/ lastly visited on 6th April 2011, p.19.
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The 5th Chapter of Title VI of Law No 99/1999, “Enforcement of Security Interests provides for self-help
repossession. Articles 62 and 63 explicitly state that: Upon default of the secured obligation, the secured party may
choose to initiate judicial proceedings in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, or to enforce the
security interest in accordance with the provisions of this chapter and that In the event that the debtor defaults on the
secured obligation, the secured party has the right to satisfy the secured obligation from the collateral. To achieve this
end, the secured party has the right to take possession of the collateral or its proceeds by peaceful means
without the need for judicial summons, judicial assistance, or the need to pay a fee, tariff, or any tax. No notice
must be given to the debtor before taking possession. When exercising this right to repossess, the secured party shall not
breach the peace, use physical force or intimidation, or resort to any other method designed to coerce the debtor at the
time the secured party takes possession. When repossessing the collateral, no public official or police officer may be
present at any time unless a judicial order authorizes such a presence. In order for the creditor to make use of the rights
set out in this Article, the security agreement must include the following sentence in upper case of not less than size 12
point: “IN CASE OF DEFAULT, THE CREDITOR MAY USE SELF-HELP IN TAKING POSSESSION OF THE
COLLATERAL”. According to the drafters, the Source of these articles was the famous UCC Art 9 – 503. What is
surprising is this case is how the legislators decided to transplant a legal provision, belonging to the common-law
jurisdiction, in a country belonging to a civil law system, without transplanting also the enforcing means and the antiabusive measures. One explanation might be that in order to ease access to credit, the legislators tried to create a procreditor system. Whether such system would stand in courts is another discussion.
The main justification for giving green light to self-help repossession was that personal property usually
depreciates faster than real property. Consequently, accepting personal property as collateral requires minimizing the time
required for recovery. The people interviewed for the background study for this law indicated that repossessing and
selling collateral – movables and intangible property – takes two to four years and it consumes a lot of resources. Such
costs in time and money eliminate as potential collateral much personal property whose economic value might, with lower
costs, be used to secure loans. Permitting the secured party to take possession and sell the collateral permits substantial
reduction in the time needed to repossess. In permitting private enforcement, the law explicitly prohibits the use of force by
the private party. Should the private party need to use force, then the private party must go to a court to obtain an order for
police assistance. The private party may not, according to the legal text, under any circumstances, directly use the police
for assistance in enforcement. These provisions aim at preserving a clear distinction between the peaceful means agreed
to between creditor and debtor and the use of force requiring the intervention of the state to ensure the lawful application
of force56. The American experience seemed to have reached Romania who was now to become a Paradise for creditors,
banks, other financiers as well as trade creditors57. The question is: is this kind of procedure really implementable in
Romania?
The answer to this question is rather negative than affirmative. Enforceability has always been a problem in civil
Law systems58 because all executions are to be based on a so-called ‘executive title’, the content of which, in Romania’s
case, are defined by the Code of Civil Procedure Code. The essence is that execution can only take place after court’s
approval59 and through the bailiff’s action. The bailiff can also ask the help of the police in order to complete de execution,
as execution is considered to be action of the state. This clear difference between the personal action of the creditor and
the state action performed by the bailiff makes us wonder how effective really is self-repossession in Romania and by
what means are the debtor’s rights protected.
5.2

Constitutional Defense against Self-Help Repossession in Romania: A Different Outcome?
In 2006, the Romanian Parliament modified the Civil Procedure Code, by introducing art 373¹ which removed the
requirement that the enforceable title should be reviewed by a court of execution60. This would have meant that an
enforceable title was out of court’s reach, leaving total freedom to creditors and bailiffs.
We need to bear in mind that according to the modified Civil Procedure Code, the enforceable title was to be
submitted to the bailiff for execution, what would have, however, still qualify as state action on the basis of the Code of
Civil Procedure.
In 2009 the Constitutional Court of Romania was requested to verify the constitutionality of the modified Art 373.¹
The gist of the claim was that although foreclosure is a civil trial phase, by removing the intervention of the court in
56 DE LA PENA, N. – HEYWOOD. W FlLISIG (coord) (1998): Romania, Draft on Security Interests in Personal Property and Commentary,
Center for Economic Analysis and Law, March, s. 37. Available at: www.ceal.org/pubs/RomlawEngV77,final,transmittoIBRD&Errata.rtf/
lastly visited on 6th April 2011.
57 Trade creditors are those creditors – i.e. suppliers or consignors – who retain title in the goods.
58 “Enforcement was always a problem and always will be a problem in civil law regimes. There could be no self-help repossession
provision; because it would violate their norms of citizen action” See: SPAGNOLE, J. A. (2009) Secured Transaction Law in Eastern
Europe: The Polish Experience as an Example, p. 1.
59 Art 374¹ of the Romanian Civil Procedure Code provides that those deeds that are acknowledged by the law to have the value of a title
will not necessitate enforcement from the court, but they will still require the involvement of the bailiff.
60 For a detailed description of the bailiff system and enforcement procedure in Romania, see MESSMANN, S. – TAJTI, T. (eds), The
Case Law of Central and Eastern Europe. Enforcement of Contracts, s. 692-725.
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reviewing the legality of the procedure at the beginning of execution, it was given an administrative character, what
violates the constitutional principle of separation of powers. In Decision no. 458/2009 The Constitutional Court of Romania
found the provisions of art. 373¹ to be unconstitutional for violation of the principle of separation of power and for violation
of the right to a fair trial which was guaranteed by both the Romanian Constitution and the European Convention of
Human Rights (which has priority over the Constitution). The Court reasoned that art 373¹ basically transforms the
foreclosure procedure (a state action under the supervision of the courts) into an administrative (personal) procedure,
performed by private individuals, which offers no guarantees to those subjected to it. It then stated that:
[T]he foreclosure should not be viewed unilaterally, only from the perspective of the creditor and its
rights, but also from the perspective of the debtor, who must be secured and have those guarantees
that characterize the right to a fair trial, by removing any possibilities of abuse and possible abusing
approaches. Giving access to court - by ensuring the possibility of challenging the acts of an execution
which was contrary to law - is not always a sufficient remedy provided to the person against whom the
execution procedure was started in an unlawful manner. It is necessary to have a procedural guarantee
for the debtor to prevent any abuse from the creditor and the judicial control of the commencement of
enforcement proceedings also constituted an adequate and effective guarantee of the right to a fair trial
for all parties involved in this procedure61.
To summarize, the Constitutional Court decided that discarding of courts’ approval in execution procedure is in
fact a violation of due process, exactly the opposite of what their colleagues from the US said. Although this Decision does
not refer directly to the issue of self-help, seeing the reasoning of the Constitutional Court, we have grounds to believe that
in case of a constitutional action against art 63 of Law no 99/1999, the outcome would be the same, as the personal action
leaves room arbitrariness and abuses.
5.3

Future of Self-Help Repossession in Romania
We were unable to find any Supreme Court case with respect to self-help repossession. This may mean only two
things: either the value of the goods was not that big to reach to the Supreme Court, or the debtors have not resisted
creditors’ requests. But from our experience this remedy works only for those who are not smart enough or rich enough to
put up a fight against the creditors and their collection agents62. One of the authors of this article was personally involved
in a case where a leasing company sent its agents to repossess two leased cars. On his advice the debtor refused to
“peacefully” surrender the cars, stating that the cars are used in his line of work and that would affect his activity. He also
stated that he does not recognize the existence of debt. Because the agent was clearly not aware of the law which says
that in case of objections you cannot proceed any further with the repossession the Police was called to remove him from
the premises. In the end the agent had to come back with the bailiff and the enforced title in order to recollect the cars. In
order to underline even more the importance of this remedy we will share that by the time he came back, the cars were no
longer in the debtor’s possession. The fact that the creditor needed the court’s approval and the intervention of the
bailiff not only deprived him of his money but also of his own goods, which is exactly what self-help
repossession remedy was trying to prevent.
It should be emphasized that this remedy created an entire industry around it. This also aids economy as it
creates workplaces, incomes and it contributes in form of taxes, three essentials that every emerging economy should be
interested in.63
61 Decision no 458/2009 of the Constitutional Court of Romania, published in the Official Gazette no 256/17.04.2009. The cited text reads
in Romanian as follows: [..] executarea silită nu trebuie privită unilateral, numai din perspectiva creditorului şi a drepturilor acestuia, ci şi
din perspectiva debitorului, căruia deopotrivă trebuie să-i fie asigurate garanţiile ce caracterizează dreptul la un proces echitabil, prin
înlăturarea oricăror posibilităţi de abuz şi a eventualelor demersuri şicanatorii. Accesul la o instanţă de judecată, prin posibilitatea
contestării actelor de executare făcute cu încălcarea legii, nu constituie întotdeauna un remediu suficient oferit persoanei împotriva căreia
s-a procedat în mod nelegal la începerea executării silite. Este necesară o garanţie procesuală a debitorului pentru prevenirea oricărui
abuz în exercitarea dreptului de către creditorul urmăritor, iar controlul judecătoresc al începerii executării silite constituia o asemenea
garanţie, adecvată şi eficientă, a dreptului la un proces echitabil al tuturor părţilor implicate în această procedură.
62 On the same issue, see Messmann & Tajti (eds), p. 727: “[…] Serious problems have arisen in cases of enforcement by bailiffs, and
thus, it is almost certain that creditors accompanied by any public authority should not expect a different treatment.”
63 We are referring here only to the repo-industry. With respect to debt collecting industry itself one should note that Romania is one the
markets with the highest potential, which was exploited in the last years both by banks and other collection agencies. For example,
factoring companies have constantly increased their profits. If in 2001 the volume of factoring operations raised up to 105 million Euros
which represented a 175% raise compared to year 2000 and a 552 % raise compared to year 1996 (http://factoring.3x.ro/tendinte.php/
lastly visited on 6th April 2011). The figures presented above are very small compared to other former communist countries. For example,
in 2001, when in Romania the factoring operations reached for the first time 100 million Euros, in Poland the factoring operations reached
3
000
million
Euros.
The
Hungarian
and
Czech
market
were
also
superior
(http://www.sfin.ro/articol_4943/factoring__alternativa_la_metodele_clasice_de_finantare.html/ lastly visited on 6th April 2011).). In a
relatively recent article published by a Romanian newspaper – Gandul – it was stated that even now the Romanian factoring market is
“400 times smaller than in EU”, according to the Factoring Division of BRD Groupe Societe Generale. Basically only “a few hundred small
and middle enterprises are using factoring as a financing instrument”. Even so, “the Romanian factoring market reached 1 billion Euros”
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Does self-help repossession have a future in Romania?64 Not really. Not right now. Not under these
circumstances. Not when the provisions of Law no 99/1999, art 63 are in fact irreconcilable with the pertaining provisions
of the Code of Civil Procedure. A powerful and enforceable self – help remedy would necessitate a substantial change not
only in the field of law but also in the way a civil law system and society thinks. Given the fact that Romanians regained
their civil freedoms only recently, it is hard to believe that they would give them up for the sake of creditors.
6

CONCLUSION
We believe that this topic, however often neglected, needs to be brought to the attention of legal scholars. Civil
law systems lack efficient and fast means of enforcement. Central and Eastern Europe countries being so-called
“emerging economies” suffer from this fact. Emerging economies need money to finance projects, day-to-day business
and new investments. But investors and financing companies will either not come or will give credit with high interest rates
in order to secure their business. The less safe the creditors feel when providing credits, the more expensive they will be
.As we mentioned before, a secured creditor who can rely also on extrajudicial, personal, fast and cheap enforcement
methods, has more incentives to give credit with lower interest rates than an unsecured one. They are all linked together
and an over-regulated repossession process causes only adverse effects, especially on those who are supposed to be
protected by these regulations: the customers. As it was shown, the self-help repossession is also applied and performed
in CEE region but is not regulated. Everything is in the contract and generally debtors are not protected and in the case
the creditor would unjustifiably seize their property or the leased car, their only possibility would be to go to court and sue.
In addition, the burden of proof would lie on the shoulders of debtor, not the creditor. Now the question arises, isn’t the US
system safer and more predictable than ours? Does it not provide better protection for the debtor? We leave the answers
for you.
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COMMON EUROPEAN MORTGAGE
Maciej Rzewuski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration
The subject of this article is common European mortgage. The author has consciously used the term “common
European mortgage” as distinct from theoretical considerations of “Eurohypothec” which is currently an institution enjoying
wide “popularity” in reference literature. The difference in terms denoting the two kinds of authority results from different
views and from the emphasis on certain issues related to the proposed mechanism of law.
It must be emphasized that the arguments presented in this paper may only be construed as de lege ferenda
postulates. This is due to the fact that the sole task of the author is to signal the existence of an issue.
Before we introduce the essence of the problem, at least a brief review of the fundamental issues relating to
Eurohypothec is recommended. The concept of a uniform legal construct to be implemented in the European Union
member states as a form of debt collateral has an equivalent number of followers and opponents. Since the author of the
paper belongs to the first group, the defects of this mechanism of law will not be discussed.
The two most contentious issues relating to the introduction of Eurohypothec are presented below. First, the
authors analyse the legal form of the security and attempt to answer the question whether the law should be of accessory
or rather of non-accessory nature. Secondly, there are a lot of ambiguities regarding the correct determination of the
catalogue of acceptable forms of material collateral and the decision whether Eurohypothec should supersede other
existing state legal instruments or become a new independent instrument?
It is not easy to find an unambiguous answer to the first question since most European legislators fail to provide a
legitimate definition of accessoriness. Despite this fact, it is assumed that the primary function of accessory subjective
rights is to reinforce other rights1. Since they are strictly associated with another main authority, they are frequently
referred to as non-autonomous rights. Thus they shall be formed, transferred and become expired along with such an
authority2. Therefore, if we assume that Eurohypothec should be an accessory right, the consequences of implementing of
such an assumption would be as follows:
− Eurohypothec could not be established without simultaneous establishment of debt;
− the legal existence of Eurohypothec and of the collateralised debt would be identical – the rights would be
subject to identical modifications and they would expire at the same time;
− the collateralised debt would have to be specific and strictly identified, i.e. it should result from a specific legal
relationship;
− a general ban would be imposed on transferring debts without Eurohypothec and vice versa;
− the satisfaction of the creditor’s claims to mortgaged real property would result in the expiration of
Eurohypothec.3
Of course, the situation would be different if the European legislator decided to recognise Eurohypothec as a nonaccessory right following the example of German collateralising land debt.
In turn, Poland decided to use a solution intermediate to accessory mortgage and, as a rule, non-accessory land
debt. Namely, improvements have been made to the existing mortgage by introducing the disposal of emptied mortgage
positions. The fundamental goal of the legislator was to restrict the applicable rule of “progressing mortgages”. The
followers of the new regulation are full of hope as to the increased effectiveness of mortgage, and thus – improved
borrowing4. The institution indicated above allows the owner of the mortgaged real property, at their sole discretion, to fill
an emptied mortgage position with new mortgage or with transferred encumbrance related to the real property, provided
that it is approved by the authorised creditor5.The Polish legal solution cannot be referred to as an innovative one since it
makes reference to the Swiss institution of fixed mortgage positions. When the specific mortgage expires, the lower rank
encumbrances relating to one real property will not automatically progress one position upwards6. The expired mortgage
will leave an emptied position to be re-used by the real property owner. Making use of such an authority, analogous to the
situation in Poland, is not limited by time constraints7.
A similar institution exists in Austria, although it is subject to certain limitations. The “progressing mortgage”
principle has not been abolished completely, but it was only limited. The mortgage is terminated only when the owner of
See KALINA-PRASZNIC, U. (ed.) Encyklopedia Prawa, s. 501.
WOLTER, A. – IGNATOWICZ, J. – STEFANIUK, K. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, s. 142.
3 Basic Guidelines for a Eurohypothec. Outcome of the Eurohypothec workshop, s. 42.
4 RUDNICKI, S. Hipoteka na rozdrożu, s. 14.
5 CZECH,
T. Wykonywanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Text available at:
http://www.monitorprawniczy.pl.
6 DESSEMONTET, F. – ANSAY, T. Introduction to Swiss law. s. 103 a nasl.
7 SWACZYNA, B. Dyskusja: rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela, (uwagi na tle projektu Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), s. 221.
1
2

668

the real property, by deleting the specific mortgage, registers an authority to dispose of the emptied mortgage. If such a
restriction does not exist, the lower rank rights move one position up8.
Accessoriness is not the only issue raising doubts regarding the introduction of Eurohypothec. Another
contentious issue is the answer to the question whether this mechanism should supersede all the existing forms of debt
security acceptable in respective member states, or whether a completely new institution should be established to operate
in addition to the existing collaterals9.Answering the above question is as difficult as the decision on determining the form
of Eurohypothec. With regard to the variety of internal legal regulations in member states, an alternative form of debt
collateral seems a better solution. It is difficult to imagine a European mechanism of law that could efficiently supersede all
the Continental debt material collateral instruments as well as such instruments characteristic of common law systems.
Without prejudice to the significance of the above-mentioned dilemmas relating to the creation of a Community
model of material collaterals (security in rem), the author has identified another important issue that is worth considering.
Namely, it is the territorial range of the projected collateral. The term itself suggests that the Community legislator will aim
to set up a supranational mechanism. However, many authors perceive its “supranationality” exclusively as a need to
design uniform legal provisions in every member state so that mortgage could be applied on the same terms and
conditions, irrespective of the domicile, e.g. the owner of a real property in Portugal could establish an encumbrance in a
manner identical to the holder of the title to land in Scotland. In the author’s opinion, it should be considered whether it
would be sensible to create such a European legal regulation reaching definitely further and enabling the title holder to
apply joint encumbrance both on the real property in Portugal and on land in Scotland in order to secure the same or
different claims of one or more creditors. This is how a common European mortgage should operate!
With regard to the cross-border issues and progressing migration, often for profit purposes, it cannot be excluded
that one person will more and more frequently become the owner of multiple real properties of different type, such as living
quarters in Berlin (Germany), a tenement house in Kraków (Poland) and a building plot in Barcelona (Spain). Why should
we deprive such a person of the possibility to secure the loan taken with regard to e.g. purchasing another real property –
this time a farming plot in Romania – by means of one mortgage on three real properties mentioned above? It is beyond
dispute that with regard to the object of the collateral and its value, the amount of the loan granted could be definitely
higher in comparison with mortgage on one of the three properties only. It seems that a creditor who with regard to the
number of encumbered objects would have a better guarantee of satisfaction is in a more convenient position.
It would not be easy to introduce European mortgage as postulated by the author, but on the other hand it is not
impossible.
The first step aiming at the standardisation of EU legislation regarding debt collateral instruments, and particularly
the settlement of the issue of the legal form of Eurohypothec, seems the most difficult. Next, the private international law
should be amended so that the same liaisons could be used under Eurohypothec. This task would not be so difficult since
nowadays most European countries make use of the law of the place where the property is situated (lex rei sitae) as a
liaison when determining the law applicable to material collaterals relating to debt 10.
Of course the two legislative measures mentioned above would only constitute an onset of the long path to full
success. Benefits offered by European mortgage both to the real property owner and to the creditor seem sufficient to
encourage legislative work in relation to creating a new mechanism of law to operate within the Community.
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INTERNATIONAL FIGHT AGAINST DOPING - FROM LEGAL ASPECT
Attila Ábrahám
University of Szeged
Abstract: In February, 1999 an anti-doping conference was organised by the International Olympic Committe (IOC) in
Lausanne, Switzerland. On November 10th, 1999, according to the recommendation of the conference, World Anti-Doping
Agency (WADA) was established. WADA's formation helped the international coordination a lot. On March 3rd, 2003, in
Coppenhagen, the organization established The Copenhagen Declaration, which has became known as WADA Code.
The Code summarizes the rules of anti-doping fight. On 19th, October, 2005, the 33rd session of UNESCO in Paris, took
the Code as a starting point, when the International Convention against Doping in Sport was accepted. After the UNESCO
adapted WADA Code provisions, it became easier for the governments to join in, and adapt the WADA Code into the
national legal systems. The World Anti-Doping Code was first adopted in 2003 and became effective in 2004. The
revisions to the World Anti-Doping Code were approved by the World Anti-Doping Agency Foundation Board on
November 17, 2007. and it is effective as of January 1, 2009.
Keywords: Doping, World Anti-Doping Agency (WADA), WADA Code, International Convention against Doping in Sport,
UNESCO
1

BRIEF HISTORICAL ANTECEDENTS
Even from the age of the ancient Greek olympics, at the very beginning, we know many cases of cheating and
doping. At the ancient Greek Olympic Games the competitors were separated for 4-6 weeks before the contest, so that
they would avoid using dopes. Of course, the regulation of doping wasn’t as sophisticated worked as it is in our days.
Doping, in a modern sense, appeared first at the turn of the 19th and 20th century in connection with swimming across the
La Manche channel. It is presumed that the development of the pharmaceutical industry, and the synthesis of medicines
coincides with another type of medicine utilization.1 In Athen, 1896. a Greek marathon runner, Spiridon Belokas, was
carried in a carrige.2 Strychnine, caffeine, cocaine, and alcohol were often used by cyclists and other endurance athletes
in the 19th century. Thomas Hicks ran to victory in the marathon at the 1904 Olympic Games, in Saint Louis, with the help
of raw egg, injections of strychnine and doses of brandy administered to him during the race.3 The International
Association of Athletics Federations (IAAF) prohibited the usage of stimulants in 1928. The example was followed by
several international sports associations, too. The dope control was not very well worked out, so these initiations were not
successfull.4 The hormone medicines and other stimulants, which were developed in the 1930s, spoiled the situation
more. At the 1960 Olympic Games in Rome, the autopsy of a Danish cyclist - Knud Enemark Jensen - revealed traces of
amphetamine. His death increased the pressure on the bodies of the sports, to carry out dope tests and dope control.5
After this event, the Union Cycliste Internationale (UCI) and the Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
introduced dope control. In 1967 an English cyclist, Tom Simpson, who used amphetamine and alcohol died during Tour
de France. Drug tests were first introduced at the Olympic Winter Games in Grenoble and at the Olympic Games in
Mexico in 1968.6 This was when the dope users and the dope controllers started their neverending fight. By 1974 – due to
developed dope tests - it was possible to reveal the usage of anabolic steroids from samples gained from the competitors’
body.7 Then dope users invented blood-doping, which has been prohibited since 1986.8 The erythroprotein’s – EPO –
usage has been prohibited since 1990, but a suitable test for its statement was developed only by the 2000 Sydney
Olympic Games. Insulin has been on blacklist since 1998, too. (The prohibition does not affect the therapeutic application.)
In the anti doping fight there are normative provisions created by international organisations and national bodies,
simultaneously.9 From December 16th, 1989 the Anti Doping Convention of the Council of Europe can be signed. This is
effective as of March 1st, 1990.10 The Convention became the starting point for international cooperation against doping.
The scandal during Tour de France, in 1998, made it clear that there is a need for an independent international
organization, which creates uniform standards in the dope control and coordinates anti-doping fight. On 2-4. February,
http://www.mob.hu/engine.aspx?page=ShowContent2&content=mgr_belso_dopping_hogy2_html (March 21st, 2011.).
http://www.marathonguide.com/history/olympicmarathons/chapter1.cfm ((March 21st, 2011.).
3 http://www.wada-ama.org/en/About-WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping/ (March 21st,2011.). Henceforward: WADA – A Brief
History of Anti Doping.
4 WADA – A Brief History of Anti Doping.
5 WADA – A Brief History of Anti Doping.
6 WADA - A Brief History of Anti Doping.
7 WADA - A Brief History of Anti Doping.
8 WADA - A Brief History of Anti Doping.
9 FAZEKAS, A.Sport administration and sports right knowledge. http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/0/C918A10C074EDC1FC12574B20
03895BA/$FILE/JEGYZET_Sportigazgatasi_sportjogi_ismeretek_2009_VEGLEGES.pdf?OpenElement (March 21st, 2011.).
10 Anti dopping convention CETS No.: 135 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/135.htm (March 21st, 2011.).
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1999 an anti-doping conference was organised by the International Olympic Committe (IOC) in Lausanne, Switzerland and
produced the Lausanne Declaration on Doping in Sport. On November 10th, 1999, according to the recommendation of
the conference, World Anti-Doping Agency (WADA) was established.11 WADA's formation helped the international
coordination a lot. On March 3rd, 2003, in Coppenhagen, the organization established The Copenhagen Declaration,
which has became known as WADA Code. The Code summarizes the rules of anti-doping fight. The text of the Code
changes adequately to the circumstances, according to the decisions of WADA conferences.12 On 19th, October, 2005,
the 33rd session of UNESCO in Paris, took the Code as a starting point, when the International Convention against
Doping in Sport was accepted.13 The Convention represents the first time that governments around the world have agreed
to apply the force of international law to anti-doping. This is important because there are specific areas where only
governments possess the means to take the fight against doping forward. The Convention also helps to ensure the
effectiveness of the World Anti-Doping Code.14 After the UNESCO adapted WADA Code provisions, it became easier for
the governments to join in, and adapt the WADA Code into the national legal systems. The international element, the
unified appearance is very strong and contradiction free. The World Anti-Doping Code was first adopted in 2003 and
became effective in 2004. The revisions to the World Anti-Doping Code were approved by the World Anti-Doping Agency
Foundation Board on November 17, 2007. The revised World Anti-Doping Code is effective as of January 1, 2009.15
Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport.16
Signatories and governments.The following entities shall be Signatories accepting the Code: WADA, The
International Olympic Committee, International Federations, The International Paralympic Committee, National Olympic
Committees, National Paralympic Committees, Major Event Organizations, and National Anti-Doping Organizations.
These entities shall accept the Code by signing a declaration of acceptance upon approval by each of their respective
governing bodies. Other sport organizations that may not be under the control of a Signatory may, upon WADA's
invitation, also accept the Code. A list of all acceptances is made public by WADA.17
Involvement of governments: Each government's commitment to the Code will be evidenced by its signing the
Copenhagen Declaration on Anti-Doping in Sport of March 3, 2003, and by ratifying, accepting, approving or acceding to
the UNESCO Convention. The expectations of the Signatories:
1. Each government will take all actions and measures necessary to comply with the UNESCO
Convention.
2. Each government will encourage all of its public services or agencies to share information with AntiDoping Organizations which would be useful in the Anti-doping rules, like Competition rules, are sport rules
governing the conditions under which sport is played. Athletes or other Persons accept these rules as a
condition of participation and shall be bound by these rules. Each Signatory shall establish rules and
procedures to ensure that all Athletes or other Persons under the authority of the Signatory and its member
organizations are informed of and agree to be bound by anti-doping rules in force of the relevant Anti-Doping
Organizations which would be useful in the fight against doping and where to do so would not otherwise be
legally prohibited.
3. Each government will respect arbitration as the preferred means of resolving doping-related
disputes.
4. All other governmental involvement with anti-doping will be brought into harmony with the Code.
Governments should meet this expectations mentioned earlier by January 1, 2010. Failure by a government to
ratify, accept, approve or accede to the UNESCO Convention by January 1, 2010, or to comply with the UNESCO
Convention thereafter may result in neligibility to bid for several Events and may result in additional consequences, e.g.,
forfeiture of offices and positions within WADA; ineligibility or non-admission of any candidature to hold any International
Event in a country, cancellation of International Events; symbolic consequences and other consequences pursuant to the
Olympic Charter.18
Anti-doping rules, like Competition rules, are sport rules governing the conditions under which sport is played.
Athletes or other Persons accept these rules as a condition of participation and shall be bound by these rules. Each
Signatory shall establish rules and procedures to ensure that all Athletes or other Persons under the authority of the
Signatory and its member organizations are informed of and agree to be bound by anti-doping rules in force of the relevant
WADA - A Brief History of Anti Doping
http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/The-Code/ (March 21st, 2011.).
13 http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/The-Code/QA-on-the-Code/ (March
21st, 2011.).
14http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sport/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
(March 21st, 2011.).
15 http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf
(March 21st,2011.) p. 2. Henceforward: WADA – Anti Doping Code 2009.
16 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 11.
17 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 116.
18 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 114.
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Anti-Doping Organizations. Each Signatory shall establish rules and procedures to ensure that all Athletes or other
Persons under the authority of the Signatory and its member organizations consent to the dissemination of their private
data as required or authorized by the Code and are bound by and compliant with Code anti doping rules, and that the
appropriate Consequences are imposed on those Athletes or other Persons who are not in conformity with those rules.
These sport-specific rules and procedures aimed at enforcing anti-doping rules in a global and harmonized way are
distinct in nature from and are, therefore, not intended to be subject to or limited by any national requirements and legal
standards applicable to criminal proceedings or employment matters. When reviewing the facts and the law of a given
case, all courts, arbitral hearing panels and other adjudicating bodies should be aware and respect the distinct nature of
the anti-doping rules in the Code and the fact that those rules represent the consensus of a broad spectrum of
stakeholders around the world with an interest in fair sport.19
2

DEFINITION OF DOPING
The doping is definied as an occurrence of one or more of the anti-doping rule violations set forth in certain
Articles (2.1 – 2.8) of the Code.20
3

ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS
Athletes or other Persons shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping rule violation and the
substances and methods which have been included on the Prohibited List.
The following constitute anti-doping rule violations:
1. Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s Sample.
2. Use or Attempted Use by an Athlete of a Prohibited Substance or a Prohibited Method.
3. Refusing or failing without compelling justification to submit to Sample collection after notification as authorized in
applicable anti-doping rules, or otherwise evading Sample collection.
4. Violation of applicable requirements regarding Athlete availability for Out-of-Competition Testing, including failure to
file required whereabouts information and missed tests which are declared based on rules which comply with the
International Standard for Testing. Any combination of three missed tests and/or filing failures within an eighteenmonth period as determined by Anti-Doping Organizations with jurisdiction over the Athlete shall constitute an antidoping rule violation.
5. Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping Control.
6. Possession of Prohibited Substances and Prohibited Methods. (Unless the Athlete or an Athlete Support Personnel
establish that the Possession is pursuant to a therapeutic use exemption or other acceptable justification.)
7. Trafficking or Attempted Trafficking in any Prohibited Substance or Prohibited Method.
8. Administration or Attempted administration to any Athlete In-Competition of any Prohibited Method or Prohibited
Substance, or administration or Attempted administration to any Athlete Out-of-Competition of any Prohibited Method
or any Prohibited Substance that is prohibited Out-of-Competition, or assisting, encouraging, aiding, abetting,
covering up or any other type of complicity involving an anti-doping rule violation or any Attempted anti-doping rule
violation21
4

PROOF OF DOPING

4.1.

Burdens and Standards of Proof.
The Anti-Doping Organization shall have the burden of establishing that an anti-doping rule violation has
occurred. The standard of proof shall be whether the Anti-Doping Organization has established an antidoping rule violation
to the comfortable satisfaction of the hearing panel bearing in mind the seriousness of the allegation which is made. This
standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less than proof beyond a reasonable doubt.
Where the Code places the burden of proof upon the Athlete or other Person alleged to have committed an anti-doping
rule violation to rebut a presumption or establish specified facts or circumstances, the standard of proof shall be by a
balance of probability, except in some cases (Articles 10.4 and 10.6) where the Athlete must satisfy a higher burden of
proof.22
4.2.

Methods of Establishing Facts and Presumptions
Facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means, including admissions. The
following rules of proof shall be applicable in doping cases:
1. WADA-accredited laboratories are presumed to have conducted Sample analysis and custodial procedures in
accordance with the International Standard for Laboratories. The Athlete or other Person may rebut this

WADA – Anti Doping Code 2009. p. 18.
WADA – Anti Doping Code 2009. p. 18.
21 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 11. – 15.
22 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 26.
19
20
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presumption by establishing that a departure from the International Standard for Laboratories occurred which
could reasonably have caused the Adverse Analytical Finding. (A counter-proof is eligible and the Anti-Doping
Organisation shall have the burden of proof.)
2. Departures from any other International Standard or other anti-doping rule or policy which did not cause an
Adverse Analytical Finding or other anti-doping rule violation shall not invalidate such results. (A counter-proof
is eligible and the Anti-Doping Organisation shall have the burden of proof.)
3. The facts established by a decision of a court or professional disciplinary tribunal of competent jurisdiction which
is not the subject of a pending appeal shall be irrebuttable evidence against the Athlete or other Person to
whom the decision pertained of those facts unless the Athlete or other Person establishes that the decision
violated principles of natural justice.
4. The hearing panel in a hearing on an antidoping rule violation may draw an inference adverse to the Athlete or
other Person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation based on the Athlete’s or other
Person’s refusal, after a request made in a reasonable time in advance of the hearing, to appear at the hearing
(either in person or telephonically as directed by the hearing panel) and to answer questions from the hearing
panel or the Anti-Doping Organization asserting the anti-doping rule violation.23
5

THE PROHIBITED LIST

5.1.

Publication and Revision of the Prohibited List
WADA shall, as often as necessary and no less often than annually, publish the Prohibited List as an International
Standard. The proposed content of the Prohibited List and all revisions shall be provided in writing promptly to all
Signatories and governments for comment and consultation. Each annual version of the Prohibited List and all revisions
shall be distributed promptly by WADA to each Signatory and government and shall be published on WADA's Web site,
and each Signatory shall take appropriate steps to distribute the Prohibited List to its members and constituents. The rules
of each Anti-Doping Organization shall specify that, unless provided otherwise in the Prohibited List or a revision, the
Prohibited List and revisions shall go into effect under the Anti-Doping Organization's rules three months after publication
of the Prohibited List by WADA without requiring any further action by the Anti-Doping Organization.24
5.2.

Prohibited Substances and Prohibited Methods Identified on the Prohibited List
1. Prohibited Substances and Prohibited Methods
2. Specified Substances
3. New Classes of Prohibited Substances25

5.3.

Criteria for Including Substances and Methods on the Prohibited List
WADA shall consider the following criteria in deciding whether to include a substance or method on the Prohibited

List:
1. A substance or method shall be considered for inclusion on the Prohibited List if WADA determines that the
substance or method meets any two of the following three criteria:
1.1.
Medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the substance or
method, alone or in combination with other substances or methods, has the potential to enhance or enhances sport
performance.
1.2.
Medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the Use of the
substance or method represents an actual or potential health risk to the Athlete.
1.3.
WADA's determination that the Use of the substance or method violates the spirit of sport described
in the Introduction to the Code.
2. A substance or method shall also be included on the Prohibited List if WADA determines there is medical or
other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the substance or method has the potential to mask the
Use of other Prohibited Substances or Prohibited Methods.
3. WADA’s determination of the Prohibited Substances and Prohibited Methods that will be included on the
Prohibited List and the classification of substances into categories on the Prohibited List is final and shall not be subject to
challenge by an Athlete or other Person based on an argument that the substance or method was not a masking agent or
did not have the potential to enhance performance, represent a health risk or violate the spirit of sport.26

WADA – Anti Doping Code 2009. p. 27. – 28.
WADA – Anti Doping Code 2009. p. 29.
25 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 30. - 31.
26 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 32. – 34.
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5.4.

Therapeutic Use
WADA has adopted an International Standard for the process of granting therapeutic use exemptions. Presence
of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers, Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or a Prohibited
Method, Possession of Prohibited Substances and Prohibited Methods or Administration or Attempted Administration of a
Prohibited Substance or Prohibited Method consistent with the provisions of an applicable therapeutic use exemption
issued pursuant to the International Standard for Therapeutic Use Exemptions shall not be considered an anti-doping rule
violation.27
5.5.

Monitoring
WADA, in consultation with Signatories and governments, shall establish a monitoring program regarding
substances which are not on the Prohibited List, but which WADA wishes to monitor in order to detect patterns of misuse
in sport.28
6

TESTING

6. 1.

Test Distribution Planning.
Subject to the jurisdictional limitations for In-Competition Testing, each National Anti-Doping Organization shall
have Testing jurisdiction over all Athletes who are present in that National Anti-Doping Organization’s country or who are
nationals, residents, license-holders or members of sport organizations of that country. Each International Federation shall
have Testing jurisdiction over all Athletes who are members of their member National Federations or who participate in
their Events. All Athletes must comply with any request for Testing by any Anti-Doping Organization with Testing
jurisdiction. Each Anti-Doping Organization shall:
1.
Plan and conduct an effective number of In-Competition and Out-of-Competition tests on Athletes
over whom they have jurisdiction, including but not limited to Athletes in their respective Registered Testing Pools.
Each International Federation shall establish a Registered Testing Pool for International-Level Athletes in its sport,
and each National Anti-Doping Organization shall establish a national Registered Testing Pool for Athletes who are
present in that National Anti-Doping Organization’s country or who are nationals, residents, license-holders or
members of sport organizations of that country. Any Athlete included in a Registered Testing Pool shall be subject to
the whereabouts requirements set out in the International Standard for Testing.
2.
Except in exceptional circumstances all Out-of-Competition Testing shall be No Advance Notice.
3.
Make Target Testing a priority.
4.
Conduct Testing on Athletes serving a period of Ineligibility or a Provisional Suspension.29
6.2.

Standards for Testing
Anti-Doping Organizations with Testing jurisdiction shall conduct such Testing in conformity with the International
Standard for Testing.30

6.3.

Retired Athletes Returning to Competition
Each Anti-Doping Organization shall establish a rule addressing eligibility requirements for Athletes who are not
Ineligible and retire from sport while included in a Registered Testing Pool and then seek to return to active participation in
sport.
7

ANALYSIS OF SAMPLES
Samples shall be analyzed in accordance with the following principles:
1.
Use of Approved Laboratories.
2.
Purpose of Collection and Analysis of Samples. (Shall be analyzed to detect Prohibited Substances and
Prohibited Methods identified on the Prohibited List.)
3.
Research on Samples. (Athlete's written consent is needed.)
4.
Standards for Sample Analysis and Reporting. Laboratories shall analyze Doping Control Samples and report
results in conformity with the International Standard for Laboratories.
5.
Retesting Samples. A Sample may be reanalyzed for the purpose of point 2. at any time exclusively at the
direction of the Anti-Doping Organization that collected the Sample or WADA. The circumstances and conditions for
retesting Samples shall conform with the requirements of the International Standard for Laboratories.31

WADA – Anti Doping Code 2009. p. 34. – 36.
WADA – Anti Doping Code 2009. p. 36.
29 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 37.- 38.
30 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 38.
31 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 39.
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8

RESULTS MANAGEMENT
Each Anti-Doping Organization conducting results management shall establish a process for the pre-hearing
administration of potential anti-doping rule violations that respects the following principles:
1. Initial Review Regarding Adverse Analytical Findings32
2. Notification After Initial Review Regarding33
3. Review of Atypical Findings34 (The Anti-Doping Organization will not provide notice of an Atypical Finding until it
has completed its investigation and decided whether it will bring the Atypical Finding forward as an Adverse
Analytical Finding.35)
4. Review of Other Anti-Doping Rule Violations Not Covered by points 1. – 3.36
5. Principles Applicable to Provisional Suspensions
a. Mandatory Provisional Suspension after A Sample Adverse Analytical Finding
b. Optional Provisional Suspension based on A Sample Adverse Analytical Finding for Specified
Substances or other anti-doping rule violations37
6. Retirement from Sport38
9

RIGHT TO A FAIR HEARING

9.1.

Fair Hearings
Each Anti-Doping Organization with responsibility for results management shall provide a hearing process for any
Person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation. Such hearing process shall address whether an
anti-doping rule violation was committed and, if so, the appropriate Consequences.39
9.2.

Event Hearings
Hearings held in connection with Events may be conducted by an expedited process as permitted by the rules of
the relevant Anti-Doping Organization and the hearing panel.40

9.3.

Waiver of Hearing
The right to a hearing may be waived either expressly or by the Athlete’s or other Person’s failure to challenge an
Anti-Doping Organization’s assertion that an anti-doping rule violation has occurred within the specific time period
provided in the Anti-Doping Organization’s rules. Where no hearing occurs, the Anti-Doping Organization with results
management responsibility shall submit to the Persons concerned a reasoned decision explaining the action taken.41
10

-

SANCTIONS
On individuals or teamsports the sanctions could be:
Automatic disqualification of results obtained in that Competition, including forfeiture of any medals, points and
prizes. (Teamsport: if more than two members are found to have committed an anti-doping rule violation during
an Event Period)
Ineligibility. Its length depends on that which anti-doping rule(s) was/were violated. There is a difference in case of
first violation and multiple violations. There are some circumstances which could reduce the length of
Ineligibility. (For example: No Fault or Negligence)
Imposition of Financial Sanctions.
Sanctions against sporting bodies.42

11

APPEALS
Decisions made under the Code or rules adopted pursuant to the Code may be appealed.43 (Where WADA has a
right to appeal and no other party has appealed a final decision within the Anti-Doping Organization’s process, WADA may

WADA – Anti Doping Code 2009. p. 41.
WADA – Anti Doping Code 2009. p. 41. -42.
34 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 42. – 43.
35 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 43. – 44.
36 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 44.
37 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 46. – 47.
38 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 47.
39 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 48. - 49.
40 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 49.
41 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 49.
42 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 50. - 77.
43 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 78.
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appeal such decision directly to „The Court of Arbitration for Sport” (CAS) without having to exhaust other remedies in the
Anti-Doping Organization process.44)
11.1. Appeals from Decisions Regarding Anti-Doping Rule Violations, Consequences, and Provisional
Suspensions
- Appeals Involving International-Level Athletes
- Appeals Involving National-Level Athletes45
11.2.

Persons Entitled to Appeal
In cases under point X.3.1., the following parties shall have the right to appeal to CAS:
the Athlete or other Person who is the subject of the decision being appealed;
the other party to the case in which the decision was rendered;
the relevant International Federation;
the National Anti-Doping Organization of the Person’s country of residence or
countries where the Person is a national or license holder;
WADA; and
the International Olympic Committee or International Paralympic Committee,
as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic Games or
Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic
Games (If National-Level Athletes are involved).
WADA and the International Federation shall also have the right to appeal to CAS with respect to the decision of
the national-level reviewing body. Any party filing an appeal shall be entitled to assistance from CAS to obtain all relevant
information from the Anti-Doping Organization whose decision is being appealed and the information shall be provided if
CAS so directs.46
11.3.

Failure to Render a Timely Decision by an Anti-Doping Organization
Where, in a particular case, an Anti-Doping Organization fails to render a decision with respect to whether an antidoping rule violation was committed within a reasonable deadline set by WADA, WADA may elect to appeal directly to
CAS as if the Anti-Doping Organization had rendered a decision finding no antidoping rule violation.47

11.4.

Appeals from Decisions Granting or Denying a Therapeutic Use Exemption
Decisions by WADA reversing the grant or denial of a therapeutic use exemption may be appealed exclusively to
CAS by the Athlete or the Anti-Doping Organization whose decision was reversed. Decisions by Anti-Doping
Organizations other than WADA denying therapeutic use exemptions, which are not reversed by WADA, may be appealed
by International-Level Athletes to CAS and by other Athletes to the national-level reviewing body.
11.5.

With respect to a WADA report
of noncompliance under Article „Monitoring Compliance with the Code and UNESCO Convention” (23.4.5) or any
Consequences imposed under Part Three (Roles and Responsibilities) of the Code, the entity to which the WADA report
pertains or upon which Consequences are imposed under Part Three of the Code shall have the right to appeal
exclusively to CAS in accordance with the provisions applicable before such court.48

11.6.

Appeals from Decisions Suspending or Revoking Laboratory Accreditation
Decisions by WADA to suspend or revoke a laboratory's WADA accreditation may be appealed only by that
laboratory with the appeal being exclusively to CAS.49

12

CONCLUSION
The topic of this study is to react to the growing number of dope issuses of the past few years. The number of the
revealed and hidden cases have grown much, as well. Year by year new substances and methods come up.
Unfortunately, the new substances and methods become tracable only later by different tests. There is a general opinion
that it is the end of sports if we cannot stop or force back - as much as possbile - those unwanted incidents. The other
opportunity is to give up the fight and let every sportsman do what they want to do. It would give us another approach and
we would have to make a decision if we want to be part of it at all. Today it is still the human part, the salubrity and the fair
WADA – Anti Doping Code 2009. p. 79.
WADA – Anti Doping Code 2009. p. 79. – 80.
46 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 81.
47 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 82. – 83.
48 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 83.
49 WADA – Anti Doping Code 2009. p. 84.
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play that are to be defended. The establishment of WADA, the WADA Code and the appearence of international element
(UNESCO Convention) helped much the anti-doping fight. The rules are given and the set up is ready for regulated
change, as well. The efficiency of the work depends on the cooperation and the intention of the participents.
Bibliography: This study is based on WADA Code (21.03.2011.)
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SURGICAL CASTRATION OF SEX OFFENDERS AND ITS LEGALITY:
THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC
Voislav Stojanovski
Masaryk University Brno, Faculty of Law
Abstract: This paper will address the use of surgical castration as treatment for sex offenders. Special emphasis will be
placed on the case of the Czech Republic as the only country in Europe in which the surgical treatment is practiced to the
present day. First of all, background information on the historical use, the medical procedure, and the effects of castration
on recidivism among sex offenders will be provided. Second, the legal framework with regard to sex offenders and
castration, as well as the factual situation in the Czech Republic will be presented. In this part, the legitimacy and
constitutionality of the treatment will be discussed. Finally, alternatives to surgical castration will be elaborated in an
attempt to determine whether more appropriate options exist to address the treatment and management of sex offenders.
Key words: Surgical Castration, Chemical Castration, Alternatives to Castration, Sex Offenders, Committee for the
Prevention of Torture, Czech Republic, Human Rights.
1

INTRODUCTION
On a cold December morning in 2006, a 20 years old postwoman was just starting her work day, delivering mail in
the city of Brno in the Czech Republic. At around 5 a.m., a man with a knife in his hand grabbed her and requested
money. He then dragged her into his yard, forced her to undress, and proceeded to rape her. After 20 minutes he let her
go and told her to come again the next day. The police was informed and he was arrested immediately. It was established
that the man was already convicted to 13 years imprisonment for attempted murder, rape, and extortion in the past. After
serving 11 years of his sentence, he was released from prison and took part in a sex offender treatment program which
ended in 2002. For his new crime he was sentenced to 14 years imprisonment. At the time of the trial, the expert witness
who judged his personality stated “[t]he offender’s stay at large is very dangerous; the only possibility of his rehabilitation
is castration.”1
After reading such news, one can hardly avoid feelings of anger and disgust towards the perpetrator of such a
deed. Those feelings are magnified when the victim is a child or someone who we personally know and who has suffered
a psychological trauma caused by a crime of sexual nature. Society – as well as the criminal justice system – is faced with
a serious dilemma as to what has to be done with offenders of this type.
2

BACKGROUND
Surgical castration as either a punishment or treatment for sex offenders has been used throughout history and
persists to the present day.2 The practice of surgically removing the testes, however, has been used for a number of other
purposes as well. The non-punitive reasons for performing castration can be of religious, musical, medical, sexual, and
preventive nature.
It was a punishment for adultery in ancient Egypt, for rape in twelfth century Western Europe, and for
homosexuality in thirteenth-century France.3 Both castration and a lost of one’s eye was the punishment for treason in
twelfth-century England.4 In the USA, it was forced on prisoners of war and slaves.5 At the beginning of the nineteenth
century, the eugenics movement used castration as means of protecting the “welfare of society” by castrating persons with
mental deficiencies.6 In Nazi Germany, sex offenders, homosexuals, persons with mental deficiencies and members of
certain ethnic groups were all forcefully castrated.7 In ancient Greece slaves were castrated for commercial purposes. In
the past, castration has been carried out as a religious practice. Nowadays, it occurs only in a small number of closely
defined cultures.8 Men were castrated in China and the Middle East in order to prevent them from self-indulgence while
they serve as harem guards.9 The procedure, before it was banned towards the end of the nineteenth century, was used
on young boys in order to preserve their high singing voice (falsetto) so that they can perform in operas.10 Castration used
1 Kroměřížský deník, Násilník a recidivista si definitivně odsedí 14 let [A recidivist rapist will definitely serve 14 years], 8 July 2008,
Available at: http://kromerizsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nasilnik-a-recidivista-si-definitivne-odsedi--let.html (Czech). Last accessed: 31
May 2010.
2 For the historical use of castration see, for example, KIMBERLY, A. P. Chemical Castration: An alternative to incarceration, s. 309.
3 NYGARD, T. – SONSTEBY, A. Castration, s. 503.
4 Davis v. Berry, 216 F. S.D. Iowa 1914, rev’d, 242 U.S. 468, 1917, p. 416.
5 WINSLADE, W. a kol. Castrating Pedophiles Convicted of Sex Offenses Against Children: New Treatment or Old Punishment? s. 386.
6 See Buck vs. Bell, 274 U.S. 200, 205, 1927.
7 LIFTON, R. J. The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, s. 278-84.
8 KIMMEL, M. et al. Handbook of Studies on Men and Masculinities, s. 125.
9 TAUBER, E. S. Effects of Castration Upon the Sexuality of the Adult Male. In Psychosomatic Medicine, 1940.
10 Ibid,, s. 74.
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as a treatment for testicular or prostate cancer, as well as for a number of testicular injury cases, can be a life-saving
operation.11 The sexual reason behind sexual castration is the desire to achieve freedom from sexual urges.12 Some
transsexuals undergo the procedure as a part of their sex reassignment surgery.13 Finally, chemical castration is used
today in a number of countries as a preventive measure or treatment for sex offenders.
The most recent example of the practice performed in the most brutal ways was witnessed in the Darfur region in
Sudan. Many villages were attacked by anti-government rebel forces castrating men and leaving them to bleed to death.
Although surgical castration as treatment has been abandoned in most of the developed world, in a number of countries
the practice continues to the present day if so required by the sex offenders themselves.
2.1

Castration in the developed world
In the twentieth century in Europe, a number of countries have passed legislation enabling surgical castration to
be used as treatment for sex offenders. These countries are: Denmark (1929, 1935 and 1967), Germany (1933, 1935 and
1969), Norway (1934 and 1977), Finland (1935 and 1950), Estonia (1937), Iceland (1938), Latvia (1938), Sweden (1944),
and the Czech Republic (1966).14 Although no such legislation was enacted in Switzerland, the Netherlands, and
Greenland, castration was used as means of treatment of sex offenders.15 In the United States of America, the procedure
was practiced on prisoners as early as 1899.16
Denmark was the first European country to legalize castration in 1929. The law was later revised in 1935 and
even though it allowed for forced surgical castration, in reality no involuntary castration was practiced. The latter law was
repealed in 1967 and involuntary castration was banned.17 At the course of the seventies, Denmark has completely
abandoned surgical castration and nowadays only voluntary chemical castration is practiced on sex offenders. The
situation is somewhat the same in all the other European countries. Laws enabling forced surgical castration were either
amended to ban involuntary castration or completely repealed. Although castration laws in some countries are still in force
(Denmark, Finland, Sweden and Germany), the actual practice of surgical castration has been abandoned. The only
exception is the Czech Republic where voluntary surgical castration of sex offenders is practiced to the present day.18
Voluntary chemical castration, on the other hand, is practiced today in the UK, France, Belgium, Germany, the Czech
Republic, Denmark, Sweden, Hungary and Italy.19 In 2009 a law on compulsory chemical castration was enacted in
Poland making it the only country in Europe to impose such treatment for certain sex offenders.20
In the beginning of the twentieth century, castration was endorsed by the eugenics movement and was practiced
on sex offenders in the USA.21 Knowledge of Nazi experimentation with castration and sterilization caused the public to
disfavor these procedures as a means to adjust criminal behavior.22 Eight states currently allow castration.23 In four of
them (California, Montana, Florida and Texas) surgical castration is also possible if asked for by the sex offender
himself.24 While surgical castration is still only rarely used in the United States to respond to sex offender activity, there
have been recent indications that the procedure is becoming more acceptable to society as a way to punish sex
offenders.25 In Texas, the first state to allow surgical castration in 1997, between 1997 and 2005 only three sex offenders
have been surgically castrated.26

Winslade et al., see supra note 5, s. 369.
See WASSERSUG, R. J. et al. New Age Eunuchs: Motivation and Rational for Voluntary Castration, s. 433-442.
13 See, for example, White v. Farrier, 849 F.2d 322, 324 (8th Cir. 1998).
14 HEIM, N. – HURSCH, C. J. Castration for Sex Offenders: Treatment or Punishment? A Review and Critique of Recent European
Literature. s.282.
15 Ibid.
16 See, for example LE MAIRE, L. Danish Experiences Regarding the Castration of Sexual Offenders, s. 294.
17 RUSSELL, S. Castration of Repeat Sexual Offenders: An International Comparative Analysis, s. 446.
18 New
York Times, Europeans Debate Castration of Sex Offenders, 10 March 2009. Available at:
http://www.nytimes.com/2009/03/11/world/europe/11castrate.html?pagewanted=all. Last accessed: 24 May 2010.
19 GAWANDE, A. The Unkindest Cut: The Science and Ethics of Castration, s. 15.
20 See Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania
karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.
21 See VANDERZYL, K. A. Castration as an Alternative to Incarceration: An Impotent Approach to the Punishment of Sex Offenders, s.
109-13.
22 See RUSSELL, S. Castration of Repeat Sexual Offenders: An International Comparative Analysis, s. 438-40.
23 Washington Post, Can Castration Be a Solution for Sex Offenders?, 5 July 2006. Available at: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/07/04/AR2006070400960.html. Last accessed: 23 May 2010.
24 WINSLADE a kol., see supra note 5.
25 BATCHOO, L. Voluntary Surgical Castration of Sex Offenders: Waiving the Eighth Amendment Protection from Cruel and Unusual
Punishment, s. 696.
26 GAWANDE, see supra note 19.
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2.2

Medical procedure and side-effects
Surgical castration (also known as testicular pulpectomy or bilateral orchiectomy), is an irreversible procedure
that involves the removal of the testes, which produce the male hormones.27 In a relatively simple procedure, a small
incision in the scrotum is made and the testes are removed.28 Prostheses are often put in the scrotum to prevent it from
appearing empty following the removal of the testes.29 It is assumed that surgical removal of the sex glands will cause a
diminution of sex hormones in the body, which will result in the ultimate reduction or abolition of the sex drive.30
Surgical castration may lead to permanent side-effects including “excessive perspiration and blushing, loss of hair
both on the body and face, increase in body weight, and softening of the skin”.31 Further side-effects include “loss of
protein, augmentation of pituitary functions, augmentation of keratin found in urine, lowering of the hemoglobin
percentage, and diminution of the calcium content of bones after a period of time.”32 Psychological side-effects may
include “depressive reactions, suicidal tendencies, emotional lability, and indifference to life.”33 After the procedure, the
body is permanently changed and the ability for procreation is eliminated. Restoring sexual desire is, however, possible by
taking hormonal drugs.34 Testosterone is readily available for purchase on the Internet.
The Association for the Treatment of Sex Offenders (ATSA), an influential and respected organization, is
“opposed to surgical castration procedures based on the availability of anti-androgen medications which can achieve the
same, if not better, results.”35 One doctor has stated that “the idea that physicians would be used by the criminal justice
system to perform mutilation on prisoners in order to effect punishment would be against a doctor’s ethics as well as the
Hippocratic Oath.”36
2.3

Effects on recidivism among sex offenders
In the previous century in Europe, four significant studies have been undertaken in order to evaluate the efficiency
of surgical castration regarding its impact on recidivism among sex offenders. Bremer in Norway (1959), Langelüddecke in
Germany (1963), Stürup in Denmark, and Cornu in Switzerland (1973), have all examined criminal records of sex
offenders and compared the recidivism rate before and after castration. An extensive review of these studies has been
undertaken by Nikolaus Heim and Carolyn J. Hursch in order to independently asses the results obtained in the mentioned
studies.37 Their findings were published in 1979. This part of the paper will briefly summarize the results obtained following
the review study conducted by Heim & Hursch.
Criminal records of 1036 sex offenders castrated in Germany in the period between 1934 and 1944 were
examined by Langelüddecke. He compared those offenders with the criminal records of 685 sex offenders released
without undergoing castration. His study pointed out that only 2,3% of the castrated offenders recidivated. Prior to the
surgery, the same group had a recidivism rate of 84%. The rate of recidivism of the group of sex offenders that did not
undergo castration was 39,1%. Langelüddecke’s study aimed at determining the effect of castration on sexual desire. In a
follow up study on 90 offenders he came to a conclusion that 65% of them have lost their potency “instantly or soon after
castration”, 17% reported disappearance of libido after a period of considerable fading, while 18% reported that they were
still able to engage in sexual intercourse.
Cornu extended his study on mentally ill offenders. He examined a group of 127 “pathological” sex offenders. In
the group that underwent castration, the recidivism rate was 7,44%. Prior to the surgery the recidivism rate was 78,86%.
Regarding sexual potency, 63% reported loosing their sex drive immediately after castration, 26% have lost it gradually,
while 10% were still potent.
Bremer’s study found that only 2,9% of the castrated sex offenders recidivated, while prior the castration the rate
of recidivism in the same group was 50%. Stürup’s study examined 900 cases of sex offenders in Denmark. Only 2,2% of
the offenders who underwent castration recidivated while asexualization occurred in 97% of the cases.
The results obtained in the above mentioned studies indicate that surgical castration is a very effective method
that significantly reduces recidivism in sex offenders. Heim & Hursch, however, identified a number of deficiencies in the
methodology of the studies reviewed. They suggest that the studies of Langelüddecke and Cornu failed to take into
account that some offenders might have been sexually inactive prior castration. Further, they state that the findings
regarding offender’s asexualization were based on “self-ratings of sex offenders who must have learned during counseling
WINSLADE a kol., see supra note 5, s. 369.
DRUHM, K. W. A. Welcome Return to Draconia: California Penal Law 645, The Castration of Sex Offenders and the Constitution, s.
294.
29 STRUP, G. K. Treatment of Sexual Offenders in Herstedvester Denmark, s. 61.
30 ORTMANN, J. The Treatment of Sexual Offenders, s. 44.
31 See, for example REBISH, K. J. Nipping the Problem in the. Bud: The Constitutionality of California's Castration Law, s. 1386.
32 BAILEY, M. J. – GREENBERG, A. S. The Science and Ethics of Castration: Lessons From the Morse Case, s. 1225-38.
33 WINSLADE a kol., see supra note 5, s. 371.
34 LA FOND, J. Q.: Should Sex Offenders be Castrated? s. 167-200.
35ATSA, Anti-Androgen Therapy and Surgical Castration, 1997. Available at: http://www.atsa.com/ppantiandro.html. Last accessed: 24
May 2010.
36 See GIANELLI, D. M. Castration for Sex Offenders, American Medical News, s. 2.
37 See supra note 14.
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by psychiatrists or other physicians to define themselves as sexless human beings.” Nicholas Heim undertook an
independent study examining 36 voluntarily castrated sex offenders in Western Germany. His findings indicated that 36%
of the offenders lost their sex drive immediately after castration, while 31% of those offenders still felt a sex drive and were
able to engage in sexual intercourse.38 Heim went on to conclude:
The results reported in this article confirm our overall impression that sexual manifestations caused by castration
vary considerably and that castration effects on male sexuality are not predictable with certainty. Therefore, surgical
castration cannot be recommended as a reliable treatment for incarcerated sex offenders. Using this physical method
represents an atheoretical pragmatism and a gross misunderstanding of the nature and psychodynamics of sexual
deviation.
3

CASTRATION AND THE CZECH REPULIC
In the Czech Republic, the most important legal acts with regard to sex offenders are the Criminal Code No.
40/2009 Coll,39 the Act on Human Health Care No. 20/1966 Coll., as amended,40 and the Act on Security Detention No.
129/2008 Coll.41
3.1

Sexual offences and the criminal justice system
The Criminal Code of the Czech Republic entered into force on 1 January 2010 and it repealed the old Criminal
Code from 1961.42 In the new Criminal Code, violent sex offences are addressed in Chapter III, titled “Crimes against
human dignity in sexual matters.” Article 185 prescribes a punishment of between two and ten years for a sex offender
who has committed rape. The severity of the punishment depends on the circumstances and the victim against whom the
offence was committed (actual intercourse or action comparable to intercourse, rape charge involving a juvenile, or use of
weapons while committing the act). The Criminal Code from 1961 prescribed a punishment of between three and eight
years for the same offence. The offender will be punished with imprisonment for a term of five to twelve years if the act
was committed against a child under the age of fourteen years. The same punishment is prescribed if the offence was
committed against a person in custody, imprisonment, protective treatment, security detention, protective or institutional
care or in a place where the personal freedom of the victim is restricted. The same punishment is prescribed if the victim
has suffered a serious bodily injury. If the offence involves death of the victim, the perpetrator will be punished with
imprisonment for a term between ten and sixteen years. The upper limit of the punishment was fifteen years in the old
Criminal Code. Punishments with similar length are prescribed in articles 187 and 188 relating to sexual coercion and
sexual abuse respectively.
According to Article 123 of the Criminal Code, a person can be considered mentally ill (paraphiliac) if he suffers
from a sexual anomaly or deviation. Article 98 defines the types of preventive measures for such persons. Protective
treatment (mandatory hospitalization) and protective detention can be imposed on a sex offender if he is deemed to be
dangerous for the society. Article 99 stipulates that protective treatment may be imposed separately or in addition to a
punishment. According to Article 100, if the committed crime is particularly serious and the perpetrator is not criminally
responsible due to mental illness, a court may order security detention. Security detention may be imposed separately,
while waiving a punishment, or simultaneously with the punishment. Security detention shall continue as long as required
for the protection of the society. This means that life-long incarceration is possible for sex offenders.
Protective treatment and security detention are more closely addressed in the Act on Security Detention. Article
72 states that protective treatment will continue as long as required, but no longer than two years. If not discontinued, the
court will – before the end of this period – either decide to extend the treatment for additional two years, or will release the
offender from protective treatment. The release might be accompanied by a supervision order for a maximum duration of
five years.
Article 72a stipulates that security detention is carried out at an Institute for security detention. Detainees take
part in special medical, psychological, educational, rehabilitation and activity programs. A court shall examine, at least
once in every 12 months (or every 6 months in the case of juvenile detainees), whether the reasons for the detention are
still existent. The court may substitute the security detention measure with a protective treatment measure in the event
that the reasons for which the security detention has been imposed have ceased and the conditions for protective
treatment have been met.

HEIM, N. Sexual Behavior of Sexual Offenders.
Available at: www.mvcr.cz/soubor/sb011-09-pdf.aspx (Czech). Last accessed: 26 May 2010.
40 Available at: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=20/1966 (Czech). Last accessed: 24 May, 2010.
41Available at: http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c125742d003e535b?
OpenDocument (Czech). Last accessed: 26 May 2010.
42 Act No. 140/1961 Coll., as amended. Available at: www.mvcr.cz/soubor/trestni-zakon-140-1961-sb.aspx (Czech). Last accessed 27
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3.2

Legal framework governing the practice of castration
In the Czech Republic, voluntary surgical castration as a treatment for sex offenders was introduced in 1966. The
legal provisions governing the procedure are to be found in the Act on Human Health Care. Article 27 stipulates that
castration may only be performed on voluntary basis. The Ministry of Health is the institution to decide the conditions
under which the procedure may be performed. The grounds were clarified with the adoption of an amendment – Article
27a – in 1991. In order for the surgical castration to be carried out, a request must be submitted by the person concerned.
Prior submitting the application, the applicant must be properly informed about the details of the operation as well as the
possible side-effects. Finally, the procedure must be approved by a ‘specialist’ committee – a panel of at least five
members – consisting of a lawyer, at least two doctors specializing in the appropriate field, and two other medical doctors
who are not directly involved in the intervention.
Castration is specifically addressed in the Draft Law on Specific Medical Services.43 Article 17 (2) stipulates that
castration can be performed on a patient who is at least 18 years old and has been medically diagnosed with deviant
sexual behavior associated with tendencies to commit sexually motivated offenses. The procedure will be performed in
accordance with Article 27a of the Act on Human Health Care. Patients deprived of legal capacity may undergo castration
only after a written request by their legal guardian, following a favorable opinion of the expert committee, as well as with a
consent of a court. Changes are foreseen regarding the members of the expert committee. Article 18 states that members
of the expert committee shall consist of two sexologists, one psychiatrist, one urologist, one clinical psychologist and one
lawyer. Castration applicants will be invited to the meetings of the committee of experts. The committee of experts shall
provide the applicants with information on the nature of the medical intervention and its permanent consequences and
possible risks. At the end of the meeting an official record will be signed by the applicant and the members of the
committee. An applicant who has consented and lodged an application has the possibility to withdraw his consent and
refuse to be castrated at any time.
3.3

Findings of the Committee for the Prevention of Torture
In 2006, the European Committee for the Prevention of Torture (hereinafter: CPT), established under the
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 1984,44
paid its periodic visit to the Czech Republic. In its report the CPT communicated its serious reservations regarding the
medical intervention of surgical castration being performed in the country.45 The CPT noted that it had “grave doubts as to
whether such an intervention should be applied in the context of persons deprived of their liberty.” The Czech authorities
were asked to send additional information so that the committee could form a worthwhile view regarding the actual
practice and the conditions under which it is performed.46 The CPT wanted more information on, inter alia, “the annual
number of surgical castrations carried out on men subjected to ‘protective treatment’ during the past five years” as well as
“statistics concerning re-convictions, for a sexual offence involving violence against persons, of men who have been
surgically castrated.”
The response of the Czech government was qualified as not reassuring by the CPT.47 Czech authorities stated
that no statistics on the number of surgical castrations carried out on sentenced sex-offenders were kept. Partial statistics,
following a survey conducted by the authorities, from only five psychiatric hospitals were sent. The CPT was informed that
between 2001 and 2006, around 50 sentenced sex-offenders had undergone surgical castration. Regarding statistics on
re-convictions of offenders who have been castrated, the government stated that only one castrated offender has reoffended. In the view of the CPT “the number would probably be much higher if all institutions known to accommodate sex
offenders sentenced to ‘protective treatment’ were to be canvassed.” This prompted the CPT to visit the Czech Republic
once again in 2008.
Following the visit, in its new report the CPT addressed the issue on 12 pages.48 This time the Czech Republic
was criticized even more heavily. Surgical castration was usually taking place in the context of a protective treatment
measure. CPT found out that between 1998 and 2008, 94 sex-offenders had undergone surgical castration. This was
affirmed by the First Deputy Minister for Health of the Czech Republic. Contrary to the response of the government, the
CPT came across three cases in which sex offenders had committed serious sex related crimes, including serial rape and
attempted murder, after they had been surgically castrated. Addressing the response of the Czech government, the CPT
Available at: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vladni-navrh-zakona-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach_2161_1028_3.html
(Czech). Last accessed: 26 May 2010.
44 Available at: http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-convention.pdf. Last accessed: 24 May 2010.
45 CPT/Inf (2007) 32, Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic carried out by the CPT from 27 March to 7 April
2006 and from 21 to 24 June 2006, Strasbourg 2007. Available at: http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2007-32-inf-eng.pdf. Last
accessed 24 May 2010.
46 Ibid., p. 52.
47 CPT/Inf (2007) 33, Response of the Czech Government to the report of the CPT on its visit to the Czech Republic from 27 March to 7
April 2006 and from 21 to 24 June 2006, Strasbourg 2007. Available at: http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2007-33-inf-eng.pdf. Last
accessed 24 May 2010.
48 CPT/Inf (2009) 8, Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic carried out by the CPT from 25 March to 2 April
2008, Strasbourg 2009. Available at: http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2009-08-inf-eng.pdf. Last accessed: 24 May 2010.
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stated that “the establishment of a valid conclusion as regards re-offending rates (based on re-conviction data or selfreporting) is notoriously troublesome from a methodological point of view.”
During its visit, the CPT encountered both technical and practical problems. First of all, the committee was not
satisfied because the director of the Horní Beřkovice Psychiatric Hospital – where some 16 surgical castrations were
performed in the previous ten years – refused to provide the committee with access to medical files. In the view of the CPT
this was not in line with Article 8, paragraph 2 (d) of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment. Secondly, the CPT stated that it received inaccurate information from the Czech
government before, during and after the visit. It affirmed that under Article 8, paragraphs 2 (b) and (d) of the mentioned
Convention, information provided should be accurate. Thirdly, the committee asked the authorities to introduce programs
for treatment of sex offenders sentenced to protective treatment while they are held in prison. Apparently, there was
“general absence of any treatment programs for imprisoned sex-offenders” in the Czech Republic. Fourthly, the CPT
found that castration was performed on first-time offenders, some of which were non-violent. Other offenders were
castrated for offences such as repeated exhibitionism. Overall, this was the case in 50% of the cases examined.
Last, the CPT found that although the Act on Human Health Care requires the procedure to be performed solely
on voluntary basis, with an approval of a ‘specialist’ committee and after an informed consent of the offender, this was not
the reality in a number of cases. In all of the cases examined, the patients pointed out that their application “was at least
partially instigated by fear of long-term detention.” The CPT met only two sex offenders who have spontaneously applied
to be castrated. The others replied that the treating sexologists were the ones to suggest the procedure. Some offenders
stated that the treating sexologist told them to either choose castration or face possible lifelong detention.
Regarding informed consent; the information on surgical castration provided to the patients was written in Czech,
German and English. At the time of the CPT visit, no universal leaflet explaining the medical consequences of surgical
castration was existent in the Czech medical institutions. “Some inmates complained that they had received no information
whatsoever”. One castrated sex offender stated that he was never informed that surgical castration can lead to
osteoporosis. Several offenders claimed that they would have never opted for the operation if they were properly informed
of the possible side-effects.
In one of the hospitals, there was no lawyer amongst the members of the ‘specialist’ committee. This is obviously
not in line with the provisions of the Act on Human Health Care regarding the composition of the committee. Further, the
CPT stated that the procedural role of ’specialist’ committee was not standardized and differed considerably depending on
the hospital. “Members of the Prague commission declared themselves to be technically incompetent to assess whether or
not surgical castration was advisable in a particular case.” The ’specialist’ committee rarely rejected the applications. The
Ministry of Health reported that it is aware of “only one case” in which the application was rejected. The CPT concluded
that surgical castration equals to degrading treatment and as such should be immediately abandoned.
3.4

Response of the Czech Government
In 2009, the Czech government responded to the report.49 First of all, in the view of the government, the CPT is
not a subject authorized to inspect medical documentation of patients without their consent. The argumentation was that
sexual offenders enjoy the protection of their rights in relation to personal data as provided by the Charter of Fundamental
Rights and Freedoms.50 Secondly, the government refused the allegations that the authorities have provided inaccurate
information to the CPT. The response stated that all minor discrepancies were immediately clarified and explained.
Thirdly, in relation to the programs for the treatment of sex offenders while in prison, the authorities noted that the decision
whether to start or not to start the ordered treatment depends on the will of the prisoner concerned. In the view of the
government this approach is sufficient. It was stated however that the protective therapy in medical facilities will be
addressed in the Draft Law on Specific Medical Services. The provisions relating to protective sexological treatment will be
reassessed, in accordance with the CPT recommendation, so that such treatment might be provided concurrently with the
prison sentence by all and not only by those prisoners agreeing with the treatment. Allegations by sex offenders that it was
the medical personnel who recommended surgical castration were dismissed.
The Czech government did not address the finding of the CPT that castration was performed on first-time
offenders as well as on sex offenders who have committed non-violent crimes. It did not comment on the discrepancies
regarding the provided statistics and the opposing findings of the CPT. The procedure and the actual practice of castration
were also not addressed. This was noted in the 2009 Human Rights Report on the Czech Republic prepared by the US
Department of State. 51
As to the CPT recommendation that surgical castration should be immediately abandoned, the government
stated:
CPT/Inf (2009) 9, Response of the Czech Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to the Czech Republic from 25 March to 2 April 2008, Strasbourg 2009.
Available at: http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2009-09-inf-eng.pdf. Last accessed: 26 May 2010.
50Available at: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/703/.cmd/ad/.c/311/.ce/10823/.p/8413/_s.155/703?PC_8413_l=2/1993&PC_8413_ps
=10 (Czech). Last accessed: 26 May 2010.
51 Available at: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136027.htm, Last accessed: 26 May 2010.
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The Ministry of Health believes that this is a purely professional issue, and does not consider the reasons
specified by the Committee in favour of absolute abandonment of castration upon request of the patient – sexual offender
– as sufficient and established, particularly with regard to the fact that, as explained above, Act No. 20/1966 Coll. binds the
performance of such intervention to strict conditions and the patient's request.
3.5

Constitutional and human rights issues
The practice of surgical castration raises uneasy medical, ethical and legal questions. These are issues that might
affect the human rights of the sex offenders. The strongest argument in favor of surgical castration is that the procedure is
performed solely on voluntary basis, with an approval of a ‘specialist’ committee and after an informed consent of the
offender. However, as described above, in the Czech Republic the legal procedure leading to castration is not always
followed as prescribed by the law. This raises the query if the procedure can be considered legally effective. The most
difficult question to answer is whether the offender’s consent is indeed voluntary. If this is not the case, should surgical
castration be considered treatment or punishment? Presuming that one can answer that question, does it really make a
difference given that in the Czech Republic both cruel, inhuman or degrading punishment and treatment are prohibited?
As mentioned above, research remains inconsistent and there are conflicting opinions within the medical
community whether surgical castration does more to prevent sex offenders from re-offending than other available
treatment. Given that surgical castration is irreversible, causes permanent physical change, and can lead to numerous
adverse side-effects, the question arises whether it can be considered proportional. “If the patient’s leg was amputated
when less onerous methods would perfect the desired cure, that patient would encounter needless pain and permanent
disability.”52
A defendant “may not waive the constitutional ban [on cruel and unusual punishment] and thus empower the state
to impose a punishment that it is otherwise forbidden to inflict.”53 This part of the paper will seek to examine the legitimacy
and constitutionality of voluntary surgical castration.
According to Article 3 of the Czech Constitution:54
An integral component of the constitutional system of the Czech Republic is the Charter of Fundamental Rights
and Freedoms.
Article 10 states:
Promulgated international agreements, the ratification of which has been approved by the Parliament and which
are binding on the Czech Republic, shall constitute a part of the legal order; should an international agreement make
provision contrary to a law, the international agreement shall be applied.
3.6

Prohibition of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment
The first test of constitutionality will be to determine whether surgical castration represents cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.
The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 198455 in
its Article 16 states:
Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed
by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official
capacity.
Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights from 194856 states:
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
The International Covenant on Civil and Political Rights from 196657 (Article 7), the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms from 195058 (Article 3), and the Charter of Fundamental Rights of
the European Union from 200059 (Article 4) all contain the same wording. In the Czech Republic, the ICCPR is
promulgated in Act No. 120/1976 Coll., while the ECHR is promulgated in Act No 209/1992 Coll. Although a member of

BAKER, W. L. Castration of the Male Sex Offender: A Legally Impermissible Alternative, s. 389.
BONNIE, R. J. The Dignity of the Condemned, s.1363-71. (Cited in Batchoo, see supra note 25).
54 Constitutional Act No. 1/1993 Coll., as amended. Available at: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=8073. Last accessed: 27 May
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55 Available at: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html. Last accessed: 27 May 2010.
56 Available at: http://www.udhr.org/UDHR/default.htm (hereinafter: UDHR). Last accessed: 27 May 2010.
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the EU, in the Czech Republic, the CFREU might soon loose its legal force.60 Finally, the Charter of Fundamental Rights
and Basic Freedoms of the Czech Republic61 contains the same wording in Article 7 (2).
Since surgical castration is prescribed as treatment in the Czech Republic, the most important question to be
answered is whether this treatment is cruel, inhuman or degrading. In Davis v. Berry the Supreme Court of the United
States stated “[t]he physical suffering may not be so great, but that is not the only test of cruel punishment; the humiliation,
the degradation, the mental suffering are always present and known by all the public, and will follow him wheresoever he
may go”.62 In Weems v. United States, the Supreme Court described castration as “barbaric.”63 Castration is an invasive
operation after which internal glands are removed and a part of the body is permanently destroyed. This procedure fits the
definition of mutilation. The verb mutilate is defined as “to cut off or permanently destroy a limb or essential part of the
body” by the Merriam-Webster dictionary. The answer to the question if surgical castration – either as a punishment or
treatment – is cruel, inhuman or degrading appears to be an apparent one.
3.7

The right to marry and found a family
The UDHR in Article 16 states:
Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and
to found a family (…)
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the
State.
Article 23 of the ICCPR reads:
The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.
This right is also part of the ECHR, Article 12 stipulates:
Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws
governing the exercise of this right.
Article 9 from the CFREU:
The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws
governing the exercise of these rights.
Finally, Article 32 of the CFRBF states:
Parenthood and the family are under the protection of the law (…).
Surgical castration prevents an individual to engage in a normal marital sexual relationship or any other sexual
behavior permissible by law.64 Even if a person achieves sexual desire by taking hormonal drugs, he might have to suffer
from possible unwanted side-effects. This would have not been the case if his testes were not removed. A man with
removed testes can never procreate and thus his right to marry and found a family might be denied. This is a situation in
which the treatment exceeds the cure. Therefore, the accomplishment of the intended societal goal – the prevention of
recidivism in sex offenders – is the same point wherein treatment becomes punishment.65
3.8

The right to dignity and integrity
The Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application
of Biology and Medicine from 199766 in its Article 2 states:
The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science.
Article 5 continues:
An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed
consent to it.
This person shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as
well as on its consequences and risks.
The person concerned may freely withdraw consent at any time.
This Convention is promulgated into Czech law by Act No. 96/2001 Coll. These principles were also confirmed by
the Constitutional Court. In its Decision No. 639/2000 of 18 May 2001 the Constitutional Court emphasized that the
constitutional principle of the inviolability of the integrity of the person follows the principle of self-determination in matters
of personal health care.67
The CFREU, in its Article 1 states:
In October 2009, the President of the Czech Republic agreed to sign the Treaty on the Functioning of the European Union after he was
reassured by EU leaders that the country will be given an “opt-out” clause making the CFREU not legally binding in the Czech Republic.
61 See supra note 50 (hereinafter: CFRBF).
62 See supra note 4.
63 Weems v. United States, 217 U.S. 349, 1910, p. 377.
64 DAVIDSON, J. M. et al. Maintenance of Sexual Function in a Castrated. Man Treated with Ovarian Steroids, s. 263.
65 BAKER, see supra note 52, p. 389.
66 Available at: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/164.htm (hereinafter: Convention on Dignity of the Human Being). Last
accessed: 27 May 2010.
67 Nález sp.zn. IV.ÚS 639/2000, Available at: http://czp.prf.cuni.cz/?q=node/89 (Czech). Last accessed: 27 May 2010.
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Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.
Article 3 continues:
Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
In the fields of medicine and biology, the following must be respected in particular:
- the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law,
- the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons (…).
Article 7 of the CFRBF reads:
The inviolability of the person and of her private life is guaranteed. They may be limited only in cases provided for
by law.
Article 10:
Everyone has the right to demand that his human dignity, personal honor, and good reputation be respected, and
that his name be protected.
The practice of surgical castration and the way it is administered in the Czech Republic (as described by the CPT)
would appear to be not only in contradiction with national law, but with a number of international conventions as well. The
findings of the CPT indicate that the procedure as prescribed by the Act on Health Care was not always followed. Although
the Act contains the basic provisions which are part of the above mentioned conventions, the actual practice was not in
compliance with the law in a number of cases. Even though there is no constitutional decision regarding the treatment of
those sex offenders to the present day, it is to be expected that the Constitutional Court would have found that some of
their basic rights were not respected.
Human dignity, personal honor, and good reputation are rights that a castrated person might not anymore enjoy
or feel to posses if his manhood is taken away from him. Even after he serves his punishment and is deemed not
dangerous for the society, he will not be capable of having normal sexual relation. One might argue that a life without
sexual intercourse and the possibility to procreate is not very honorable or dignified. This is also in contradiction with the
right to private life.
The inviolability of the person and his integrity are rights that do not go hand in hand with removal of parts of the
human body. The right to integrity of a person means a right to both mental and physical integrity. This is certainly not the
case when a person is surgically castrated and parts of his body are removed.
4

ALTERNATIVES TO SURGICAL CASTRATION
Many countries that have abandoned surgical castration as a form of treatment of sex offenders continue to treat
them with alternative methods. Nowadays, the most promising treatments are the anti-hormone therapy (widely known as
chemical castration) and behavior modification as part of psychotherapy. In the past, physicians in Germany have
experimented with psychosurgery, an operation where areas of the brain regulating sexual desire are destroyed.68 The
procedure did not appear to have been followed in other countries. It is of course questionable if this can be considered an
acceptable alternative given that its intrusiveness and impact on human rights is not much different than surgical
castration.
4.1

Anti-hormone therapy – chemical castration
Probably the most promising and effective alternative to incarceration or castration is the use of anti-hormone
drugs – also referred to as chemical castration.69 Administering anti-hormone (or antiandrogen) drugs to a person will
reduce the levels of testosterone in his body. Further, his sexual desire will be reduced followed by decrease of erotic
fantasies and often temporal impotency.70 Full effects include a reduction of potency, orgasm, sperm production,
frequency and pleasure of masturbation and sexual frustration.71 The use of chemical castration will not only suppress
sexual urges and desires but will also aid patient’s concentration on other therapeutic activities, which are also aimed at
controlling deviant behavior.72
There are currently two androgen drugs used for the treatment. Medroxyprogesterone Acetate (hereinafter: MPA)
in the United States and Cyproterone Acetate (hereinafter: CPA) in Europe and Canada. MPA and CPA are administered
as an injection and are both synthetic progestins (the female hormones) which act on the brain to inhibit hormones that
stimulate the testicles to produce testosterone.73 The effects of the drug are temporary and within days the person taking
them can regain his sexual desire and potency. A number of studies have shown that recidivism rates in treated sex

68SCHNIDT,

G. - Eberhard SCHORSCH, E. Psychosurgery of sexually deviant patients: Review and analysis of new empirical findings, s.
301.
69 BAKER, see supra note 52, s. 394.
70 HICKS P. K. Castration of Sexual Offenders: Legal and Ethical Issues s. 665-66.
71 CRAISSATI, J. Managing High Risk Sex Offenders in the Community - A Psychological Approach, (Cited in HARRISON, K. The
Castration Cure’? In: Prison Service Journal, č. 175, s. 13).
72 WEISS, P. Assessment and Treatment of Sex Offenders in the Czech Republic and in Eastern Europe, s. 411-21. (Cited in supra note
70).
73 CRAISSATI, see supra note 71.
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offenders are as low as 1% while the rates for sex offenders who did not undergo the treatment were as high as 68%.74
Potential side-effects associated with CPA include: fatique, hypersomnia, lethargy, depression, a decrease in body hair,
weight gain, liver damage, bone mineral loss, nausea, indigestation, skin rashes, hot and cold flushes, shortness of
breath, and decreased production of oil from sebaceous glands in the skin.75 However, some physicians argue that in
reality CPA causes virtually no side-effects or that the long term effects are simply unknown.76 The effects of the CPA are
not diminished by the use of testosterone.77 This means that a sex offender who is undergoing chemical treatment will not
be able to reverse the effects of the drug by taking other hormonal drugs. This is not the case with surgical castration
where it is possible to regain sexual desire and potency by simply taking testosterone. A number of experts insist that
chemical treatment must be accompanied by counseling.78
In the Czech Republic antiandrogens are commonly administered in the psychiatric hospitals while in the prisons
the treatment begins six months before transfer to a psychiatric hospital due to financial limitations.79
4.2

Behavior modification and Psychotherapy
Behavior modification as a treatment attempts to eliminate deviant sexual response through various behavior
techniques and, at the same time, develop normal responses. One such technique is aversive conditioning.80 It is
performed with the use of electric shocks or noxious odour. Each time a patient becomes sexually aroused when watching
or fantasizing about a sexual experience with themes of violence, the patient is subjected to a negative stimulus. A similar
technique is covert sensitization. In this technique, offenders verbalize a detailed deviant fantasy. Once aroused, they start
verbalizing equally detailed fantasy of highly aversive consequences, such as being arrested. The technique requires
them to focus attention on negative consequences that they find upsetting.81 Although behavior modification appears to be
a viable treatment for sex offenders, little is known about the long-term effect such treatment will have in preventing this
type of crime.82
Psychotherapy is used as a method to help the offender to control undesirable behavior through introspection.
The treatment “views sexual assaultivness as the result of internal emotional conflicts… which aims to relive such
problems by helping the offender to become more aware of and to better understand these underlying issues”.83 The
techniques used in psychotherapy are self-help groups, marital and family counseling, group therapy, and individual
counseling.84
5

CONCLUSION
Throughout history, surgical castration has been used to punish sex offenders. In the developed world, the
practice of removing the testes was considered a viable treatment that is able to prevent recidivism in offenders who
commit crimes of sexual nature. With the advent of medicine in the seventies of the last century, drugs that can produce
the same, if not better, effect were discovered. This prompted most of the countries practicing castration on sex offenders
to abandon the surgical treatment and continue using chemical castration to achieve the same goals instead.
Surgically removing the testes is an invasive and irreversible procedure that permanently changes the human
body. Aside of diminishing sexual desire and potency, the procedure completely eliminates the ability for procreation.
Surgical castration can also lead to adverse side-effects that are both of physical and psychological nature. Taking
hormonal drugs that are easily available for purchase, however, restores the sex drive and makes it possible for sex
offenders to engage in sexual intercourse even though their testes are removed. This is not the case with chemical
castration as testosterone can not reverse the effects of antiandrogene drugs.
Although research shows that surgical castration is a very effective method that significantly reduces recidivism in
sex offenders, independent review studies have shown that the positive effects might not be based on genuine scientific
evaluation. Today, there are conflicting opinions within the medical community whether the intervention does more to
prevent sex offenders from re-offending than other available treatment. Therefore, surgical castration can not be
considered as a reliable treatment for sex offenders.
74 See, for example, MEYER, W. J. – COLE, C. – EMORY, L. E. Depo-Provera treatment for sex offending behavior: an evaluation of
outcome, s. 249–259, KRAVITZ, H. M. – HAYWOOD, T. W. – KELLY, J. R. et al. Medroxyprogesterone treatment for paraphiliacs. s. 19–
33, MEINECKE, C. F. Treatment of sex offenders with antiandrogenic medication: conceptualization, review of treatment modalities, and
preliminary findings, s. 601-07.
75 HARRISSON, K. Legal and Ethical issues when using Antiandrogenic Pharmacotherapy with Sex Offenders, s. 4.
76 See, for example COOPER, A. J. A placebo-controlled trial of the antiandrogen cyproterone acetate in deviant hypersexuality, s. 458465 or see supra note 74. s.2.
77 ORTMANN, see supra note 30, s. 451.
78 BERLIN, F. S. The Case for Castration. Part 2. s. 28.
79 CPT Report, see supra note 48, s. 15.
80 GROTH, N. A. Men Who Rape: The Psychology Of The Offender, s. 218-19. (Cited in BAKER, supra note 52, s. 396).
81 GROSSMAN, L. S. et al. Are Sex Offenders Treatable? A Research Overview, s. 354.
82 GROTH, see supra note 80.
83 Ibid., s. 216-17.
84 Ibid.
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In the Czech Republic, the intervention of physically removing the testes has been introduced in 1966 and
continues to the present day. In the period between 1998 and 2008, 94 sex offenders have been castrated. This shows
that although the procedure is not a frequent measure, its practice can not be considered rare. Legal framework in the
Czech Republic stipulates that surgical castration may be performed solely on voluntary basis, with an approval of a
‘specialist’ committee and after an informed consent of the offender. The report of the CPT following its visit to the Czech
Republic stated that this was not the reality in a number of cases. This raises the question whether the treatment can be
considered legally permissible. It is also questionable if the procedure can pass the constitutionality test with regard to the
prohibition of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, the fundamental rights to marry and found a family as
well as to human dignity and integrity. When these fundamental legal questions are combined with the advent of modern
medicine and the possibility to reach the desired goal by alternative unobtrusive treatment, it becomes apparent that
surgical castration is not only impermissible but also unnecessary.
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MATERIAL AND IMMATERIAL EFFECTS OF KIDNAPPING FOR RANSOM
Katarzyna Pruszkiewicz – Słowińska
University of Warmia and Mazury in Olstyn, Faculty of law and administration
Abstract: The purpose of this study is to identify the material and immaterial effects of the crime kidnapping for
ransom (art.252 of the Polish Penal Code) against the victims. Immaterial effects are discussed
broader, because the literature often ignores the issue of psychological help to victims of this crime.
Key words: kidnapping, ransom, injured person, material effect, immaterial effect, PTSD, debriefing systems
1

MATERIAL EFFECTS OF KIDNAPPING FOR RANSOM
In the case of crimes of art. 252 of the Penal Code material effect for the injured person is a material injury, which
is an amount of ransom that had to be paid. But in this case, the other activities that the victim was forced to undertake,
such as riding of high interest rates in bank deposits, withdrawing from the favorable investment or selling his movable and
immovable properties far below their value are not taken into account1. According to art. 62 § 1 of the Polish Code of
Criminal Procedure the injured person is able to (up to the beginning of the trial), bring a civil action against the accused,
and assert in criminal procedure, property claims which aroused directly out of the offense. This action is limited
in scope because it can only assert property claims, which are direct results from the crime.
Therefore not allowed to occur in this mode:
• non-pecuniary claims, which derive directly from such offense, such as failure to infringements of
personal rights,
• pecuniary claims, which are not directed results, such as selling properties below their value.
It is possible, however:
• to demand pecuniary redress or a payment of specified sum to a charity made by
the criminal perpetrators as a result of the infringement of personal rights2.
If the injured person chooses not to bring civil action, may request a ruling as a penal measure the obligation to
remedy or redress for harm (Article 46 § 1 of the Penal Code) until the first interview of the injured person during the main
trial (Article 49 of the Code of Criminal Procedure). Material damage will always be the sum of the items and money taken
from the victim.
Example1:
In 2000, in the province of Warmia and Mazury, kidnapping of the owner of the tourist agency took a place. The
kidnappers posing as police officers from the Organised Crime Division stopped the car of the victim and put
the hostage by force in a specially prepared car. They detained the victim for five days in a wooden shed, they used
bandage to cover his eyes, impaired his trunk and handcuffed his hands and pinned a string to the walls of the room. In
addition, they took his gold chain and Tissot watch. The culprits demanded 300 000 $ for the release of the man. They
finally agreed to the amount 170 000 zł that the victim's wife drove to the place indicated by the kidnappers and left at a
bus stop.
In the criminal case analyzed above, the amount of material injury are items taken away (the watch and chain)
and the amount of ransom paid (170 000 zł)
In the case of crimes of art. 252 Penal Code it is not the amount of damage that the family would have been
willing to pay to release the kidnapped, no matter what losses incurred by the family while collecting cash to pay the
ransom, it is important what was the actual amount of the ransom and items collected.
2

IMMATERIAL EFFECTS OF KIDNAPPING FOR RANSOM
The practice of justice is primarily focused on the material consequences of the offense and rarely takes into
account the immaterial effects of the incident. Very often the latter ones are for the kidnapped more severe than the
financial damage caused by a ransom. In an extended circle of victims of kidnapping are:
• hostages,
• people forced to pay ransom,
• all persons closest to them, who, as a result of crime may suffer from psychological problems.
It is clear that the abduction causes extreme stress, is a source of experience which is difficult to handle yourself.
Take the case of the Olewnik family here, who struggles Gehenna of kidnapping and murder of Krzysztof Olewnik that

1
2

STASZAK, A. Porwania w celu wymuszenia okupu, s. 34.
GRZEGORCZYK, T. Kodeks postępowania karnego, s. 244.
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has been lasting almost 10 years3. Fortunately, kidnapping for ransom, usually ends up releasing the victim after receiving
the money, or recapturing it by the police, this does not change the fact that the effects of the drama could have been felt
for a long time. In medicine, a six-point scale of severity of psychosocial stress for adults was developed. An event
involving the "capturing of hostages" got the highest scoring, on a par with staying in a concentration camp or a death of a
child. This event occurs on this scale higher than the death of a spouse and a serious, chronic physical illness of a person
or its child4. The sudden removal of a person from his social context results in the loss of sense of security, and also in this
new and unpredictable situation, the hostage must contend with a constant fear about his own life and health.5
In analyzed by me records of criminal cases with article. 252 of the Penal Code it happened that the culprits used
the victim to various forms of physical and mental abuse:
• beating
• tying the hands with elastic bandage and handcuffs
• chain attachment to the ceiling
• scaling legs
• threatening with firearms or cutting off fingers or whole hand
• starvation
In one case researched by A. Staszak occurred mutilation victim, whose finger was passed to the family meeting
as a request a faster ransom6.
Violent behavior of kidnapers causes that psychological support is often needed so as the kidnapped have a
chance to return to the psychological balance after release. The time is important, the most crucial are first hours after
release. The first contact with the victim after his release usually have police psychologists. The legal basis on which, they
perform their work is Decree No 428 Chief of Police dated 17 April 2009 on the forms and methods for performing certain
business tasks by the psychologists serving or employed in the organizational units of the Police. The tasks being carried
out in the field of applied police psychology, police assists the implementation of operational-distinctive and investigationinquisstorial activities, as well as participate in activities or operations of police7. It is worth mentioning that so far this issue
has remained unsettled, and probably there have been situations where the psychologist at the request of police
investigators were involved in a conversation with the victim immediately after his release.
To discuss the immaterial effects of the abduction an interview with Jacek Doliński, a psychologist working with
victims of kidnappings and consultant for the police negotiators, was carried out.
The interview shows that encountering with the situation of serious threat to personal safety is one of the most
traumatic and psychologically distorting events. According to J. Doliński 70% of victims of kidnappings suffer from PTSD
(Post Traumatic Stress Disorder). PTSD is a disease that occurs in individuals exposed to a traumatic event, if the person
experienced, witnessed or was confronted with an event in which someone died, suffered serious injuries and there was a
threat of death, serious injury or loss of physical integrity, and when the reaction of that person on this event is
characterized by intense fear, helplessness or horror. Traumatic event keeps coming back and is re-lived by sufferers from
PTSD. Other problems, such as having difficulties with falling asleep and concentrating, irritability and sudden outbursts of
anger, increased vigilance, exaggerated reflexes indicative also occur. The event causes clinically significant distress or
breakdown in social, occupational or other important areas of functioning8.
According to the psychologist characteristic PTSD symptoms of victims of kidnapping are:
• insomnia - 87%
• impaired concentration - 77%
• more than 50% are unable to work, complains of depression, blame oneself
• 32% feel the fear and anxiety.
The case described underneath presents a long-term symptoms of fear and despair caused by kidnapping.
Example 2:
One accountant was attacked by a group of teenagers who dragged him into a car and took out to the wilderness.
When they got there they began beating him and kicking, laughing at him and threatening. They tormented him for several

3 Krzysztof Olewnik was kidnapped from his house at night in October in 2001. The kidnappers demanded 300 000 EURO. On 24 July
2003, his family paid the full sum of money but the victim was not released. The body of the victim, tortured before death, was found in
the forest 5 years after kidnapping and 3 years after murder (KACZMAREK, J. - KIERSZKA, M. Porwania dla okupu, s.10.)
4 KAPLAN, H. I. - SADOCK, B. J.: Psychiatria kliniczna, s.15.
5 HERMAN L. J. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, s. 68.
6 STASZAK, A. Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne, s.39.
7 Por. Zarządzenie nr 428 Komendanta Głównego Policji z dn. 17 kwietnia 2009r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych,
służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji.§13 (Dz. Urz.
KGP.09.6.30).
8 People suffer from PTSD experience a period of sustainability, the normal functioning, which suggest that the person got rid of the
disorder. Unfortunately, we often find that after a period of calm, the symptoms of PTSD are back and the victim begins to behave in
destructive, aggressive, abusing alcohol and drugs, suggesting a disturbance at work and in a family environment. (B. DUDEK, B.
Zaburzenia po stresie traumatycznym, s. 18-19).
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hours, and finally tied to a tree and put the gun to his head. One of the culprits pulled the trigger but the gun was not
loaded. Then they untied him, and left alone on the road.
The doctor said that he suffered from post traumatic stress disorder (PTSD). The victim survived something that
goes beyond normal human experience and experienced the event all over again in different ways. The victim suffered
from nightmares, recollections, and anxiety. He was afraid of the sight of groups of suspicious-looking young people.
Moved away from the family, no longer interested in his work, showed a general apathy. Over a period of two years he
was under the care of a psychiatrist, went to individual therapy sessions and received antidepressants. Trying to cope with
feelings of shame and guilt for his behavior during the abduction. Abducted regretted not having preserved more peace
and begging for his life. Psychotherapist explained to him that he should accept his behavior as well as his hatred for the
culprits and his desire for revenge. After some time he began to talk with his wife and friends about what he went through
and got rid of most of the symptoms9.
Examples similar to the one described above can be multiplied. In analyzed by me a criminal case with art. 252
Penal Code 16 - year-old boy was abducted.
Example 3:
The kidnapping took place in 1998 and lasted 9 days. The kidnappers earlier watched the boy and his family.
They stole a car for this purpose. The boy was attacked on his way to school. Kidnapers drove a stolen car, they stopped
it and used force to drag the boy into the car. After a while they changed the car and got rid of the first one by bursting it
into flames. The kidnapers informed parents via telephone by forcing them to listen to recorded voice on a tape. They
demanded 100 thousand$ in exchange for the boy. Apart from that the kidnapers were threading the parents that if they
informed the police they would deprived the boy of his life. The kidnappers kept the boy in captivity, in a cottage specially
prepared by one of the culprits. The boy had his both legs and left arm chained and was immobile. They gave him
bananas and cola and this fact, later on was used during judicial proceedings by kidnapers’ defenders as a factor which
should have an influence on mitigation of the sentence. The court, however, did not consider it as a sign of good
treatment. All the time the kidnapers had balaclavas on their heads. During the imprisonment the boy was reading the
books from his backpack, he was also given the newspapers. The kidnappers gave him also a sedative, so he was
sleeping most of the time. After the family paid the ransom, the boy was transported in the trunk of the car and released
about 2 p.m. near the gas station.
Kidnapping of a child is always traumatic, especially if it has never had to deal with violence. Psychologists are of
the opinion that the child should not have been left without help of a specialist help him to cope with anxiety and fear10.
According to Jack Doliński the most important are 72 hours after release. During this time, counseling is the most
effective. Commonly, while helping the victims of kidnappings psychologists apply so-called debriefing11 systems,
regarded worldwide as the most effective in these cases. Applied on time, it achieves high efficiency - 85%. It relies on a
conversation during which the victim arranges his memories of incarceration, talks about feelings and fears, and
systematize them, gives them a logical shape, making them more acceptable. The victims analyze their observations,
impressions, emotions and tied by logical reasoning what happened. It is extremely important because pushing trauma
further can lead to many disorders in the future. The task of psychologists is to convince the patient that he owes to
himself the fact that he coped with the enormous stress and its behavior during and after the event was normal, but the
situation in which he already was, was abnormal. Jacek Dolinski helped 13 – years – old girl, which was held by
kidnappers for 4 days. He talked to her immediately after release, was accompanied her from the first interrogation until
the disclosure of sentence by the court. Then, a role of an observer and supervisor took over the family, the girl with the
support of close people learn to live again.
There is a high probability that the victim of kidnapping will feel safe again, and all of fears and anxiety will
disappear. In the process of regaining psychological balance family plays an important role. Its members should try to
create such an atmosphere, so the victim shares experiences. The recovery of mental balance is a long and difficult road
for both, the family and the victim need to develop their own.
Victims of kidnapping are not left alone, due to improvement activities, which should be the priorities of the
criminal proceedings. Concern for the victim is permanently woven into the activities of police, prosecutors and courts.
Recently there was arise in many NGOs (non-governmental organization), whose aim is to help the victims of kidnappings.
Foundation for the Support of Victims of kidnappings by the name of Krzysztof Olewnik 12- founded by the family
of the kidnapped and murdered Krzysztof Olewnik, aims to all of those, who were doomed to experience a similar tragedy.
The statutory aim is helping people who seek help for their relatives;

SONNENBERG, S. M. Victims of violence and post – traumatic stress disorder, s. 585.
KACZMAREK, J. – KIERSZKA, M. Porwania dla okupu, s.129.
11 The term "psychological debriefing" generally refers to the interventions used to support people who have experienced extremely
stressful situations. Recent reviews of research on the effectiveness debriefing indicate that in addition to studies proving the positive
effects debriefing, there are empirical data that do not show the effectiveness of this method and have negative effects. (BRYANT, R. A. –
HARVEY, A. G. Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia. Warszawa: 2004.)
12 http://www.olewnikfundacja.pl/
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Warmia and Mazury Association for Security13 - established in 2001 followed by a series of kidnappings that took
place in the province of Warmia and Mazury between 1999 and 2003. Statutory objective is to improve safety, prevention
and uncompromising action in the fight against organized crime, and the effect of these activities is free of criminals, a
friendly city and its surroundings;
ITAKA14 - its objective is to deliver an assistance to people affected by the problem of disappearances, in
particular to those who got lost.
These organizations generally offer other than financial type of support, especially psychological, however, that
for many victims of kidnappings this type support is the most needed.
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AGEISM – NEW CHALLENGE FOR EUROPEAN LAW
Joanna Paulina Kufel
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Both as individuals, and as members society, we find it extremly difficult to be honest about our attituides to old
age and old people.1 All societies use age and sex to classify their members, and they have different expectations for
each category. Almost 45 years ago Americans have developed a set of prejudice and discriminations against elders, that
may be unequaled by any other society. The prejudices range from the stereotype that most are senile to the cruel
assumption that they have no need for sexual gratification. The discriminations range from forced retirement to elder
abuse.2 Racism became a burning issue in the 19th century and was attacked by the abolitionist and civil rights
movements. Sexism became a burning issue in this century and was attacked by the suffer age and equal right
movements. Ageism is the third “ism” of our society.3
Robert Butler,4 the first director of the National Institute on Aging introduced the term “ageism” in 1969. He called
it another form of bigotry, similar to rasism and sexism. Butler defined ageism as “a process of systematic sterotyping and
discrimination against people because they are old, just as racism and sexism accomplish this for skin colour and
gender”.5
Old people are categorized as senile, rigid in thought and manner, old-fashioned in morality and skills. Ageism
allows the younger generations to see older people as different from themselves, thus they subtly cease to identify with
their elders as human beings.6
Early work on attitudes towards old age primarily centered on the development of attitude measures. One of the
first measures emerged form the classic studies of Tuckman and Lorge (1952, 1953), who developed a comprehensive
intrument to assess misconceptions and stereotypes about older people. Their measures consisted of 137 statements,
classified into 13 evaluative categories, including personality traits, physical characteristics, mental deterioration, and best
time of life. They found that agreement with stereotypic beliefs varied by category; people were most likely to agree that
older people are conservative and set in their ways and least likely to agree that older people are inattentive to.7
Ageism may be defined as a form of culturally based age bias that involves: 1) restrictiveness of bahaviour or
opportunities based on age, age-based stereotyping, and distorted perception in the service of maintaining such
streotypes, positive or negative; 2) a cultural belief that age is a significant dimension by definition and that it defines a
person’s social position, psychological characteristisc, or individual experience; or 3) the untested assumption that data
from one group generalize to others, or conversely that age is always relevant to variables studied by psychologists (to
which we include all social scienists).8 The unique features of agesim is that age, unlike race and sex, represents a
category in which most people from the in-group (the young) will eventually become a member of the out-group (older
persons).9
Ageism is a complex phenomenon affected by technology, industralization, changing family patterns, increased
mobility, demographic changes, increased life expectancy, and generational differences. It is a discrimination leveled by
one group against another. Ageism is not an inequality associated with aging alone. It is created and institutionalized by
many forces – historical, social, cultural, and psychological.10
Why is ageism important? For first, because of rapidly icreasing number of older people on the world, and
secondly, ageism is important because it violates basic democratic and ethical principles.
Ageism and the denial of human rights of older persons is a worldwide problem.11This fact was discussed at the
first United Nations World Assembly on Aging in 1982. In 2000, Mary Robinson, United Nations Commissioner on Human
Rights, emphasized the importance of protecting the human rights of older persons. However, no official United Nations
documents has ever identified and specified what these rights are and why they are important. In 2002, the second United
Nations World Assembly on Aging was held in Madrid. At that assembly the International Longevity Center-USA proposed
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that the Declaration of the Rights of Older Persons become the basic of action as well as discussion at the assembly and
beyond. This proposal was discussed, but as of 2004 no such declaration has been adopted.12
On 14 December 1990, the United Nations General Assembly (resolution 45/106) designated 1st October the
International Day of Older Persons. This was preceded by initiatives such as the Vienna International Plan of Action on
Aging which was adopted by the 1982 World Assembly on Ageing and endorsed later that year by the United Nations
General Assembly. In 1991 the General Assembly (by resolution 46/91) adopted the United Nations Principles for Older
Persons.
Ageism take many forms, ranging from interpersonal attitudes to matters of scocial policy. Discrimination against
elders occurs in five major intitutions in our societies: employment, government agencies, family, housing, and health care.
The negative attitudes that lead to ageist behavior also make it easier for the perceiver to ragard the welfare and
humanity of older adults as less important than that od younger adults. As such, ageism may indeed be a contributing
factor that leads some younger adults to neglect, exploit, or otherwise abuse older adults. The maltreatment of older adults
has become a serious, increasingly common problem that has only recently ( i.e., within the last 20 years) received
attention form researchers. There are many different ways older adults can be (and are) abused. This abuse can take the
form of neglect by the caregiver, outright violence, fraud, or exploitation. One reason why this form of abuse is so often
underreported is that physicians are not as well acquainted with the problem as they are with other form of domestic
violence. Another reason why the incidence elder abuse is often underestimated is that elder victims of abuse are often
afraid to disclose their abuse for fear of retaliation by the abuser.13
Some older woman and men experience abuse. But of course violence and abuse are facts of life for many
woman of all ages. Elder abuse was first recognized as “granny bashing” a label that is clearly gender specific. It was first
identified and described in British scientific journals in the mid-1970s ( Baker, 1977; Burston 1975), shortly after Erni
Pizzey (1974) published her groundbreaking book, a graphic exposure of wife battering, entitled “Scream Quietly or the
Neighbors Will Hear”. The first acknowledgment of abuse in later years occurred somewhat in tandem with actions to
address domestic violence. But “granny bashing” quicly became “elder abuse” and gender-neutral as it became a subject
of academic research and professional practice. Penhale (1999) acknowledges that early research on elder abuse was not
particulary concerned with gender and could be described as either “gender absent” or “gender-neutral”.
She notes that early abuse researchers failed to even consider gender as a factors of relevance in situation of
elder abuse. Gender-neutrality ignores systematic explanations grounded in structural power differences between woman
and men and that challenge abusive behaviour. It also has the effect of neutralizing the fact that older woman experience
abuse more than men. In resent years, researchers on abuse in later life are increasingly reporting that the majority of
older victims of violence and abuse are woman and that the majority of perpetrators are male. Perpetrators are husbands,
partners, sons, or grandsons. Elder abuse legislation in many jurisdictions requires reporting abuse of seniors, to
designated social services agencies. When abuses of older people are not treated as crimes, and the majority are crimes,
we in effect remove them from the criminal justice system. The rationale provided is that older people are more in need of
care and protection, that the criminal justice process is too stressful for them, and that anyway, most of the perpetrators
are family members, so the victim will not want to prosecute them. This rationalization detracts from the criminality of the
perpetrator and implies that because of age, an adult does not merit the same protections under the law as everyone
else.14
The most common type of discrimination against elders is discrimination in employment. Such discrimination is
often based on the stereotypes that older workers do not produce as much or as well as younger workers, that they can
not learn new skills, that they are more expensive to employ, or that they need jobs less than younger workers. Such
discrimination also ignores the several advantages of employing older workers: older workers tend to have less
absenteeism, less accidents, less turnover, less alkoholism and drug addiction, but more job satisfaction and company
loyalty.15 Age discrimination is qualitatively different from race or sex discrimination in employment, because the basis of
the discrimination is not a discrete and immutable characteristic of an employee which separates members of protected
group indelibly form persons outside the protected group. Rather, age is a continuum along which distinctions between
employees are often subtle and relative ones.16 Age discrimination is not a subsidiary concern, nor an issue of lesser
concern than the other equality grounds: it constitutes a denial of basic rights and dignity, just as do the other forms of
discrimination, albeit each in their own manner.
The European Union has been active in introducing comprehensive anti-discrimination legislation. A milestone
took place in 1997 with the Treaty of Amsterdam, when EU countries granted the EU new powers to combat discrimination
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on the grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientatnion. Since then, Europewide protection against discrimination has been developed in employment and occupation.17
Age discrimination is contrary to EU law, as stipulated by Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000,
which establishes a general framework for equal treatment in employment and occupation. The Directive makes some
special provision for the age ground, but in the main its general provisions apply across all the four grounds of
discrimination to which it applies, and it requires Member State to take the same basic steps for each of the four grounds.
Direct and indirect discrimination on each of the grounds is to be prohibited.18 Harassment on each of the grounds is
deemed to constitute discrimination, and is therefore also to be prohibited,19 along with instructions to discriminate and
victimisation connected to complaints of discrimination.20 The burden of proof is to be imposed upon respondents to prove
that there has been no discriminatory treatment once a person alleging discrimination establishes facts “from which it may
be presumed that there has been direct or indirect discrimination”.21 Judical and/or administrative procedures must be
available to permit complainants to bring a legal action,22 and member states will have to establish an effective system of
remedies, as well as taking steps to bring existnig legilation and collective agreements into conformity with the
Directive’srequirements. However, in relation to age discrimination, Article 6 of the directive permits a justification for
discrimination, where, in the context of national law, it is “objectively and reasonably justified by a legitimate aim, including
legitimate employment policy, labour market and vocational training objectives, and if the means of achieving that aim are
appropriate and necessary”. The Directive also makes provision for special exemptions that are very important in the age
context.23
The directive defines age discrimination in Article 2.1.2(a): “age discrimination shall be taken to occur where
person is treated less favourably than another is, has been or would be treated in a comparable situation, on the ground of
age”.
The negative impact of age stereotypes and prejudice particularly marked in the context of employment. Access
to work to both young and old is necessary to allow individuals to realise themselves though their work and to participate
in society. This is reflected in the major human rights instruments, which recognise the central importance of the right to
work, and in the European charter of Fundamental Rights and Freedoms.As recognised in the Lisbon agenda, there are
also great economic and social advantages in ensuring age diversity in the workforce, widening participation in the labour
market and combating social exclusion. Unjustified age discrimination often deprives individuals of equal access to work
opportunities. It also hinders the develompent of the Lisbon agenda by preventing particular age groups from participating
fully in the labour market. While the use of age-based distinction may sometimes be rational and necessary in the
employment context, the use of unjustified assumption and stereotypes violates basic equality rights and harms the
attainment of valuable social and economic goals.24
A case recently heard at the European Court of Justice concerns the extent to which this justification permits an
employer to treat workers differently, purely on the grounds of their age. A second case, in contrast, considers the
limitations of different treatment. The decisions are important because they demonstrate that, while employers can justify
age discrimination where they can show that it meets a specific employment objective, a positive decision to favour retiring
employees, on grounds concerning age, will infringe EU Treaty provisions on equal treatment.
Age discrimination is a fairly new concept under EU law and it has been at issue in only a small number of cases.
However, as labour markets become tighter, it is possible that more employers will begin to argue that the dismissal of
older workers is justifiable on the grounds of opening up opportunities for the employment of younger workers. This
therefore makes the principle of non-discrimination on the grounds of age weaker. Similarly, the refusal of the European
Court of Justice to allow positive measures in relation to retirement and the retirement pension, where a disadvantage was
not seen to have been offset, is disappointing, given that women unquestionably do have shorter service as a result of
their specific social role.25
Despite legislation against employment discrimination, many employers continue to discriminate.
Taken together, all of issues point towards the need for member states to take age discrimination seriously, and
to be prepared to carry out the comprehensive of their policies and legislation that ideally would accompany the effective
transplantation of the Directive into national legal system.
Age discrimination is the most comlex and difficult of all the dicriminations that affects modern societes, and
therefore is a very problematic to define, quantify and counter. Arguably, age consciousness has become heightened and,
as a result, age discrimination has increased.26
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Differences of treatment beetwen different individuals or groups on the grounds of age are often base on
generalised assumption or casual stereotypes. When individuals are subject to discrimination as a result of these
demanding stereotypes, their fundamental right to respect for their human dignity is violated, as they are denied equality of
treatment and respect. Such discrimination also prevents disadvantaged age groups from participating fully in the labour
market. The Framework Equality Directive introduces a general prohibition on age in age discrimination in employment,
while also recognising that certain age-based distinctions may serve valuable social and economic objectives, and often
are disigned to benefit or protect particular age gropus. In implementing the age discrimination provisions of Framework
Quality Directive member states need to take the challenges they present seriously. The considerations set out in this
report point towards the need for member states to be prepared to carry out the necessary comprehensive overhaul of
their policies and legislation that has to accompany the effective transposition of the Directive into their national legal
systems.
A myriad of social, cultural, biological, and psychological forces converge to shape ageism, and it will take a
concerted effort on many fronts to peel back the layers of ageism that are woven into society. There is a dialectic between
the individual and society; the individual is shaped by social structures and social processes, yet the individual also helps
define the structure and process what is referred to as human agency. Individuals often internalize ageist ideas, but they
may choose to resist or attack those same ideas. Interpersonal relations provide the immediate context for shaping human
agency, but the influence of societal structures and processes helps shape both the individual an dhis or her interpersonal
relations. In this way, ageism exist at both an individual level, as designated by human agency, and a social structural
level.
Within the social structure, ageism occurs within our culture, economic and health care system, public policy
agendas, and social relationship. Change occurs through social processes, which can orginate at either level.
Ageism is being studied within several disciplines, such as sociology, psychology, linguistics, consumer sciences,
economics, communications, history, and medicine. This research has addressed different ageist issues, such as self and
identify, stereotypes, language, attitudes and behaviors, personal and group interactions, consumer behaviour, and
institutional discrimination. It will take continuing research on these elements of the dialectical confluence of ageism in
order to induce meaningful social changes.
The problem of ageism needs much more empirical and legislative attention directed toward a better
understanding of the incidente rates, the factors that give rise to the various forms of abuse, and prevention and treatment
models that effectively address the problem.
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PRINT BOOKS AND E-BOOKS – LEGAL CONSEQUENCES
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Abstract: The aim of this study was to present legal consequences of "digital revolution", in example of e-books
functioning. The change of the way of access to texts and new forms of exploitation, such as a digital format works is an
important issue to copyright. Actually the frequent question is will the e-books replace traditional printed books? The
definitions and characteristics of traditional books and e-books have been considered. At this background has been
presented the subject of copyright, which is every individual symptom of creative activity, established in the any form,
independently of value, destination and method of express (work). Also the published works and spread works have been
characterised. An overview of copyrights allows to conclude if binding regulations are adequate or there is a need to adapt
and supplement the current law on copyright and related rights. Copyright regulation is not detailed, thanks to it copes with
any news, like an e-book. It should be emphasized that it is a general question of law: should it be more open or (rather)
more detailed and specific? However to protect e-books from unlawful acts it is needed to use a special technical
measures designed to prevent or restrict acts not authorised by the rightholders.
Key words: e-book, copyright, digital format, tangible article
1

INTRODUCTION
First of all it is needed to explain such a framing the heading of this paper. In our consciousness it is conventional
to go through written or printed words (to read) on paper (books, newspapers, articles), but we could observe that more
often we are using the electronic forms. This is caused by the big change of the way of access to texts. This issue is
important to copyright, if binding regulations are adequate or there is a need to adapt and supplement the current law on
copyright and related rights. The change of access to texts is also connected with libraries activity, where recently used to
be books and journals in traditional forms, while yet there are more and more sources available electronically. Also a
"digital revolution" is a big problem for publishers and especially printing-offices. Resigning from printing traditional books
etc. is a reason why there are no orders and no work, so printing-offices are closed down. Authors could publish without
publishers.
The aim of this study is to present the legal consequences resulting from new form of exploitation, such as a
digital format works. Every human thoughts should find a legal protection. Because the copyright and related rights play an
important role in this context as they protect and stimulate the development and marketing of new products and services
and the creation and exploitation of their creative content, it is essential to consider whether binding regulations are safe to
protect digital format works or should it be amendment and detailed. The main problem is that there are no individual
regulations according to e-books in the Polish law.
2

DEFINITIONS AND CHARACTERISTICS
A printed book is a bounded set or collection of written, printed, illustrated, or blank sheets of paper1, commonly
available at home, shop, library, etc. The contents of a book is varied. It could be scientific publication, novel, handbook,
cooking book, prayerbook, scores etc. Book is a book - there is no categorization. However history of books shows that
situation was different in the past and what we could only foresee will be different in future. Paper was discovered by
chance in China circa 107 AD, and the ability of producing it was slowly spread to other civilizations2. Dioklecjan edict from
about 300 AD states that books were very expensive, like the price of Eneida copy was about 52 days of bricklayer work.
So it was a big splendor to possess a book. Thanks to technology and development of printing, firstly using separately
wooden type and later Gutenberg invention of a template which allows to copy written works for a "wide" range3, etc., the
status of books changed and they become commonly available. The situation is still changing, what an evidence is a
digital recording.
E-books are defined into two ways. First meaning indicate that it is a book in digital form, so a file of text which
content has been saved in electronic version and can be read by using a suitable software, and second sense simply treat
e-books as a device used to read such texts4. For the use of this paper we will approve and develop the discussion
according to the first definition. Even that an electronic form of books exists from a long time its term is still a subject of
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controversy5. It is usually define as "an electronic version of a printed book", but sometimes has also wider sense like as
synonym of every document record in digital form6. E-book is a collective concept. K. Głombiowski has written about
definition problem of book forms. The Author expressed that the constructive elements of book from definite age are: text,
script, format, size, material, artistic finishing, and other general characteristic7. So we could conclude that an e-book is a
book of XXIth century, especially because from its merits e-book does not differ from printed book (it also contains text,
photos, graphs). E-books are files, which are usually available electronically (for example online on the Internet), and
could also be recorded in magnetic or optic carrier. E-books can and do exist without any printed equivalent. It should be
remembered that it is a big threat to make e-books available electronically on the web, because Internet never forgets and
what has been virtually published is also being published globally.
We can distinguish three aspects of e-books. The first one, when a classical works were scanned and made
available electronically, second aspect, when there is a new publication in printed version simultaneously with e-book, and
third idea when publications are not available in hard version, but only in electronic. This classification will be needed to
the considerations below.
In this point there should be made a comparison of pros and cons of traditional books and e-books. Two of them
offer multiple advantages, such as: they are easily obtainable, easily portable, cheap what makes them perfect travelling
companions. A "classic" paper book can be read anywhere with sufficient light (so - a light source to read them is needed),
meanwhile an e-book need a power to function. Traditional books do not normally cause significant eye-strain, what is
more possible during reading in computer screen (the quality is worse because of picture definition, contrast, screen
radiation). But any notes made on the paper will stay forever, while those made in digital form can be removed or changed
at any moment. It could be difficult to find a specific fragment in paper text, what is very easy by using a scan function in ebooks and other interactive attributes. Printed books are more exposed to be damaged than e-books, but they are much
more environmentally friendly. Electronic books are "impersonal" and easily to lose, but they do not occupy much place. It
should be emphasized that usually nobody returns to perused books.
Actually the frequent question is: will the e-books replace traditional printed books? About killing the books were
accused almost every kind of media, beginning from radio, next television, and also the Internet. But such a solution could
not be exclude. Only time will tell whether e-books are a viable alternative for paper books, but yet it is noticed that ecommerce oust the traditional trade of works copies8.
3

COPYRIGHTS
There are no individual regulations according to e-books. We could acknowledge that e-books could be
numbered among protected subject of copyrights and its open catalogue of works. Article No. 1 of the Polish Act dated 4th
February 1994 Copyright and Related Rights (Journal of Law 1994, No. 24, item 83) states that the subject of copyright is
every individual symptom of creative activity, established in the any form, independently of value, destination and method
of express (work). Mentioned article also enumerate an exemplary catalogue of works, such as literary works, journalistic
works, scientific works, which this study concern. The subject of copyright protection is very wide, what is a symptom of
symbiosis with the technological and social progress. If copyrights are be more detailed, it will simply have to be amended
very often. The presented definition of work is featured in such a way that copyrights cope with the news faster than
human consciousness.
The main idea of copyright is to protect the Author ties to work. As art. 16 of Act Copyright and Related Rights
specify, it particularly mean: right to authorship, designation of work, inviolability of work content and form and its reliable
use, to decide about first public access, Author's supervision on the way of using work.
The investigation of content allow to qualify a creation as a work. According to classification presented in previous
chapter, it is undoubtedly that a new publication in printed version simultaneously with e-book, and publications which are
not available in hard version, but only in electronic are a subject of copyrights protection. This are an individual symptom
of creative activity, established in electronic form. It is different according to a classical works which are scanned and
made available electronically. It is not a work, defined by copyright. Such a files with scanned contents of traditional book
do not have any creative, original features, and it is only a kind of service which copyrights do not protect9. The
digitalization process has no influence into copyright protection of work, whereas in the light of law regulation it could not
be treated as a creative activity10.
Digitalization process of classical works is not so easy from the copyrights point of view. The Act Copyright and
Related Rights limits possibility to scan and make commonly available yet published books in traditional form, by necessity

5 CHADAJ, A. E-book - nowa forma książki, In: GAWROŃSKA – GASTKA, M. Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa
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6 Ibidem, s. 341.
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8 BARTA, J. - MARKIEWICZ, R. Prawo autorskie, s. 130.
9 BARTA, J. - MARKIEWICZ, R. Internet a prawo, s. 112-113.
10 BARTA, J. - MARKIEWICZ, R. Prawo autorskie, s. 131.
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of obtaining a written agreement of Author - rightholder11. Usually it needs lot of efforts and has no results. It is easier to
convert works for which copyrights protection expired, like texts from XIXth century. Although, in art. 28 of the Act
Copyright and Related Rights, states that libraries, archives and schools are allowed to make copies of spread works
accessible, to prepare or order to prepare copies of spread works in case to supplement, keep or protect own collections,
to make collections accessible for scientific or cognitive aims through the medium of terminals. The spread work is the
work, which (under the Author agreement) has been made commonly accessible in any way.
Subsequently, the act Copyright and Related Rights, considering in article No. 6 the published work. It is a work
which under the agreement of Author has been reproduced and which copies has been made available publicly (in any
way). The interpretation of this definition did not appeal that reproduce could also refer to save and put the work into
publicly available server. So, it is questionable if electronic publication is in every situation a publication according to
Copyright or there are some special conditions. To reproduce mean the process of producing copies of a work. It is
commonly accepted that the copy is a tangible article of work, which could be an individual subject of trading12. E-book
does not always have a tangible article. But we should accept an argumentation that relation between "work" and
"published work" does not change or have any influence on its legal character. It is only connected with juridical status.
Such an unpublished work is disabled in disposing.
The definition of "publication" can be found in art. 2 point 2 of the Act dated 7th November 1997 about
Compulsory Library Copies (Journal of Law 1996, No. 152, item 722). Therefore it is a work reproduced in any technology
in order to distribute it, especially literary texts, such as books, brochures, newspapers, journals; graphic and literarygraphic texts, such as maps, charts, tables; audiovisual recording sound, picture; saved on data carrier; computer
software. According to this Act ebooks have to be also "published" in off-line carriers (such as CD, DVD, pen drive) to
execute the art. 3 of the Act dated 7th November 1997 Copies (Journal of Law 1996, No. 152, item 722) about
Compulsory Library Copies, which states that publisher is obliged to donate number of copies to entitled libraries free of
charge. We could expect, that it is not only an obligation, but also in the interest of the Author to make a tangible article of
work, of e-book.
The Directive 2001/29/EC in point 28 of preamble made the exclusive right to control distribution of the work
dependant to incorporated in a tangible article. Although according to WIPO Copyright Treaty adopted in Geneva on
December 20, 1996 the reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne Convention, and the exceptions permitted
thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. So a reproduction is also
the storage of a protected work in digital form in an electronic medium. But it must be stressed that copy refer exclusively
to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.
4

CONCLUSIONS
The binding regulations of copyrights are adequate and there is no need to adapt and supplement it. Copyright
regulation is not detailed, thanks to it cope with any news, like an e-book. It is a general problem of law if it should be more
open or more detailed and specific. Some Authors suggest that in future it may be a good solution to substitute copyright
for accessright (the non exhausting right to work access), but yet it is only a subject of academic considerations13.
A wide law protection offered by copyright is not enough for technological development. There is a need to
stimulate social consequences depending on using works without rightholders permission. To protect works - e-books it is
very essential to use a technical measures designed to prevent or restrict acts that are not authorised by the rightholders.
E-books are very easy to distribute, so there is a need for rightholders to identify better the works, the authors, and to
provide information on the terms and conditions of use of the work in order to render easier the management of rights
attached to them14. The technical protection should be helpful for stopped using works without permission, for secure the
royalty for Author - rightholder. Unfortunately, such a technical means could result in limiting the access to this works15.
Undoubtedly the development of technology bring a new issues in copyright domain, what certainly also needs
some solutions in international ground16. Such a challenge has been make in The WIPO Copyright Treaty and WIPO
Performances and Phonogram Treaty. But it appears that further there is no stricte international protection of copyrights,
because treaties constitute a compromise between intensive and free protection of copyrights, and do not puzzle possible
disagreements. Even the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the
harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society mainly concerning the protection
of free movement of services and products incorporating of the internal market in respond to technological challenges and

CHADAJ, A. op.cit., s. 345.
BARTA, J. (Ed.) Prawo Autorskie, op.cit, s. 889.
13 MACHAŁA, W. Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim, s. 154.
14 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of
copyright and related rights in the information society (Official Journal of the European Communities 167/10), point 55 of preamble.
15 BARTA, J. - MARKIEWICZ, R. Internet a prawo., s. 127-128.
16 BARTA, J. - MARKIEWICZ, R., Prawo autorskie, s. 164.
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in order to facilitate legal trade in the EU and ensure the common market functions correctly, not according to the criterion
of the new forms of exploitation.
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NÁHRADA IMATERIÁLNEJ UJMY SPÔSOBENEJ POZOSTALÝM USMRTENÍM
BLÍZKEJ OSOBY
Lucia Budinská
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá inštitútom náhrady imateriálnej ujmy, a to aj v jeho širších súvislostiach. Skladá sa
z dvoch samostatných kapitol, z ktorých prvá si kladie za cieľ oboznámiť najmä s podstatou tohto inštitútu. Na uvedenie do
problematiky som považovala za vhodné zaoberať sa tiež históriou a vývojom, ktoré napomáha dôkladnejšiemu
pochopeniu tohto inštitútu, avšak pre krátkosť publikovaného textu nie je súčasťou príspevku. Druhá kapitola je zameraná
na inštitút náhrady imateriálnej ujmy z hľadiska právnej praxe, a to vo svetle judikatúry. I napriek tomu, že Slovenská
republika je štátom s kontinentálnym systémom práva, zastávam názor, že práca s judikatúrou môže významne prispieť
k zjednocovaniu výkladu ustanovení nášho právneho poriadku. Samostatná podkapitola je venovaná českej judikatúre,
konkrétne rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý považujem za zaujímavý a inšpiratívny. Mám za to, že
inštitútu náhrady imateriálnej ujmy venovali českí zákonodarcovia väčšiu pozornosť ako tí slovenskí. V závere sa venujem
predmetnému inštitútu z hľadiska de lege lata a de lege ferenda, pričom svoje názory staviam aj na názoroch, ku ktorým
dospeli české súdy.
Kľúčové slová: ujma - imateriálna ujma, materiálna ujma, osobnostné práva, zadosťučinenie, ochrana osobnosti,
nepriamy poškodený, smrť fyzickej osoby.
Abstract: The paper deals with the Institute of compensation of the immaterial injury, even in its broader context. It
consists of two separate chapters, the first of which aims to become familiar with the merits of this institute. Introducing the
issue, I thought that it would be appropriate to consider also the history and development that promotes more thorough
understanding of the institute, but because of the briefness of the published text it is not part of the text. The second
chapter focuses on the institute of compensation of the immaterial injury in terms of legal practice, in the light of the case
law. Despite the fact that the Slovak Republic is state with a continental law system, I think that working with case law can
significantly contribute to uniformity in the interpretation. A separate subsection is devoted to the Czech case law, namely
the appeal of the Supreme Court of the Czech Republic, which I consider interesting and inspiring. I think that Czech
legislators paid more attention to the institute of compensation of the immaterial injury than those in Slovakia. In
conclusion, I analyzed the Institute in term of de lege lata and de lege ferenda and my opinions are inspired by those
attained by Czech courts.
Key words: injury – material, immaterial, personable rights, satisfaction, protection of personality, indirect aggrieved
person, death.
1

ÚVOD
„Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“1 Právo na život predstavuje jedno
zo základných ľudských práv, ktoré zaručuje v článku 15 i samotná Ústava Slovenskej republiky, ako hierarchicky
najvyššie postavený právny predpis nášho štátu, ako dokument najväčšej právnej sily. Život ako taký je chránený širokým
spektrom právnych predpisov z rôznych oblastí nášho právneho poriadku. „Každý má právo na ochranu pred
neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“2
Ochranu osobnosti každej fyzickej osoby upravuje aj náš najvýznamnejší súkromnoprávny predpis – Občiansky
zákonník (ďalej v texte len „OZ“), a to formou všeobecnej úpravy – generálnej klauzuly. „Fyzická osoba má právo na
ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena
a prejavov osobnej povahy.“3 V rámci tejto všeobecnej úpravy, ktorá sa týka zabezpečenia ochrany osobnosti fyzickej
osoby ako celku, zároveň na objasnenie syntetického pojmu uvádza výslovne a príkladmo niektoré jednotlivé typické
hodnoty osobnosti fyzickej osoby - život, zdravie, občiansku česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej
povahy, ktorých ochranu je potrebné v oblasti občianskeho práva zaistiť pred inými subjektmi s rovnakým právnym
postavením. Z toho vyplýva, že občianskoprávna ochrana jednotlivých hodnôt osobnosti fyzickej osoby nie je obmedzená
iba na hodnoty výslovne uvedené v zákone (skutočnosť, že ide len o demonštratívny výpočet vyplýva z použitia pojmu
„najmä“ pred uvedením jednotlivých hodnôt). Popri práve na ochranu života, zdravia, občianskej cti, svojho mena a
prejavov osobnej povahy sem možno zaradiť aj právo na ochranu osobnej slobody, osobného súkromia, svojej podoby,
pseudonymu atď. Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému, ktorý je protiprávny.

Čl. 15 ods. 1) zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky
Čl. 19 ods. 2, Ústava Slovenskej republiky
3 §11 OZ
1
2
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O neoprávnený zásah nejde, ak ten, kto sa ho dopúšťa, plní svoju právnu povinnosť alebo vykonáva svoje právo. Na toto
ustanovenie nadväzujú ďalšie, ktoré upravujú najmä rozsah nárokov, ktoré má právo poškodený prípadne ďalšie osoby,
ktorým je priznané právo uplatňovať si právo na ochranu poškodenej osoby. Oprávnenými osobami sú manžel, deti, a ak
ich niet, rodičia. Výpočet týchto osôb je taxatívny, a tak toto právo prináleží len osobám výslovne uvedeným v zákone.
V tejto práci by som sa ďalej chcela venovať najmä inštitútu náhrady imateriálnej ujmy v prípadoch, v ktorých došlo
k vzniku ujmy nepriamej a ktorému, podľa môjho názoru, v našich podmienkach nebola venovaná dostatočná pozornosť.
2

INŠTITÚT NÁHRADY IMATERIÁLNEJ UJMY V PENIAZOCH

2.1

Definícia pojmu ujma
Pojem ujmy patrí k základným pojmom súkromného práva, pričom v zásade rozlišujeme medzi ujmou
materiálnou a imateriálnou. Občiansky zákonník pracuje najmä s pojmom škoda, ktorý sa však používa najmä v prípade
škody majetkovej, škody na zdraví. „Škodou je majetková ujma, ktorú možno vyjadriť v peniazoch.“4 Pojem ujma sa často
používa v súvislosti s ujmou imateriálnou, ktorá je dôsledkom neoprávneného zásahu do osobnostných práv. Tá vzniká
najmä v dôsledku porušenia právnej povinnosti v inej než majetkovej sfére, pričom jej obsah nie je právnym poriadkom
vymedzený.
Imateriálne hodnoty predstavujú jednak určité hodnoty ľudskej osobnosti (život, zdravie, podoba, hlas, meno,
intímna sféra a pod.), na hmotnom substráte zachytené prejavy osobnosti človeka (napr. podobizne, obrazové snímky,
písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy a pod.) a tiež výsledky duševnej tvorivej činnosti človeka (autorské dielo,
vynález, zlepšovací návrh a pod.)5
Pojem ujma je širší ako pojem škoda, keďže zahŕňa okrem prípadov, keď niekto následkom určitej skutočnosti utrpel ujmu
na svojom majetku alebo majetkovej stránke osobnostného vzťahu, aj ujmu utrpenú na iných právom chránených
záujmoch imateriálneho charakteru. O imateriálnej ujme môžeme hovoriť tam, kde v dôsledku neoprávneného zásahu do
osobnosti došlo k jej porušeniu. Ide o ujmu, ktorá sa nijak nepremieta do majetkovej sféry poškodeného, a ktorú v tomto
dôsledku nie je možné presne vyjadriť v peniazoch. Na strane pôvodcu tejto ujmy, neoprávneného zásahu, teda vzniká
zodpovednosť za imateriálnu ujmu.
Škoda na zdraví alebo na živote má u nás osobitné postavenie. Odškodňuje sa bolesť poškodeného a sťaženie
jeho spoločenského uplatnenia. Vznik škody a jej rozsah musí vždy preukázať poškodený. Skôr ako o náhrade alebo
odškodnení za spôsobenú ujmu je presnejšie hovoriť o poskytnutí primeraného zadosťučinenia, satisfakcie za spôsobenú
imateriálnu ujmu. „Peňažná čiastka poskytnutá ako satisfakcia tak nenahrádza vzniknutú nemajetkovú ujmu, ale ju
iba určitým spôsobom primerane zmierňuje.“
Pri kompenzáciách za imateriálne ujmy možno spomenúť, že naša úprava je oproti právnej úprave iných
európskych štátov značne úzka (vrátane Českej republiky - k čomu sa dostanem ďalej v texte). Zahraničná právna úprava
aj judikatúra ukazuje trend smerujúci ku kompenzáciám za rôzne druhy ujmy ako sú napríklad „strata šance“ („loss of
chance“), čistá ekonomická ujma („pure economic loss“) alebo náhrada ujmy nepriamo poškodených osôb, ktorým vznikla
ujma odvodená (tzv. „dommage par richochet“). „Občiansky zákonník nerozlišuje pojem tzv. morálna škoda, nerozlišuje
ani tzv. škody priame a nepriame.“ 6
2.2

Vznik zodpovednostného vzťahu za imateriálnu ujmu
Súčasťou právnej istoty je právo každého dovolať sa právnej ochrany svojho subjektívneho práva rovnako ako aj
istota, že sa mu takejto ochrany zo strany štátu dostane. Táto zásada však vychádza z ústavne zakotveného práva
každého domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Ako však
postupovať v prípade, že naturálna reštitúcia, a teda navrátenie do pôvodného stavu, neprichádza do úvahy?!
Osobnostné práva človeka upravené v §11 - §16 OZ predstavujú základ súkromnoprávnej úpravy osobnostného
práva. Vzhľadom na to, že obsah týchto ustanovení má značne „široký záber“, ucelená úprava neexistuje.7 Medzi tzv.
všeobecné osobnostné práva, ktoré patria bez rozdielu každému zaraďujeme najmä právo na ochranu života a zdravia,
občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.8
Je nutné poznamenať, že zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému, ktorý nie
je v súlade s objektívnym právom. Takýto neoprávnený zásahu musí byť spôsobilý privodiť ujmu na osobnosti fyzickej
osoby. Osoba, ktorá v dôsledku svojho protiprávneho konania, zasiahla do osobnostných práv iného jednotlivca,
zodpovedá za vznik škody.9 Predpokladmi vzniku takéhoto zodpovednostného vzťahu je jednak preukázané porušenie
právnej povinnosti, pričom je irelevantné, či došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, zmluvou alebo inou právnou

Vojčík, Peter a kol. Občiansky zákonník – Stručný komentár. Bratislava. IURA EDITION, 2008, s.68
Lazar, Ján a kol. Občianske právo hmotné. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 184
6 Lazar, J. a kol: Občianske právo hmotné 2. 3.vydanie, Bratislava, Iura Edition, 2006, s. 308.
7 Pozri napr. zákon č. 81/1966 Zb. (tlačový zákon), zákon č. 308/2000 Z.z. (z. o vysielaní a retransmisii), zákon č. 574/2004 Z.z. (z.
o zdravotnej starostlivosti), zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon), 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok) a iné
8 § 11 OZ
9 § 42 ods. 1 OZ „ Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.“
4
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skutočnosťou, ďalej vznik škody a kauzálny nexus, a teda preukázanie príčinnej súvislosti medzi porušením právnej
povinnosti a vznikom škody.
Vychádzajúc z občianskoprávnej ochrany osobnosti, ktorá je na rozdiel od administratívnej a trestnoprávnej,
založená na objektívnom zodpovednostnom princípe, na vznik zodpovednosti podľa noriem občianskeho práva, nie je
potrebný subjektívny predpoklad spočívajúci v zavinení. Na uplatnenie práva na ochranu osobnosti je aktívne
legitimovaná osoba, voči ktorej takýto neoprávnený zásah smeroval. Ako však postupovať v prípade, že takejto osoby
niet?! V súlade s ust. § 15 OZ „Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom,
a ak ich niet, jeho rodičom.“ Avšak čo v prípade, keď takáto právna skutočnosť nastala v dôsledku konania inej osoby?!
V tom prípade je potrebné upriamiť pozornosť aj na tých, ktorí boli v dôsledku tejto právnej skutočnosti poškodení, avšak
nepriamo.
V texte sa ďalej venujem zodpovednosti za ujmu imateriálnu – nehmotnú, ideálnu – takú, ktorú z hľadiska de lege
lata nie je možné kvantifikovať, čo však nevylučuje, že súd môže jednotlivcovi priznať náhradu takejto imateriálnej ujmy
v peniazoch.
Podľa § 13 ods. 3 OZ „Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na
okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.“10 V tomto prípade je dôkazné bremeno na žalobcovi, a teda tom, kto sa
domáha náhrady imateriálnej ujmy v peniazoch. V mnohých prípadoch, najmä, keď blízka osoba zahynula tragicky - vinou
či nedbanlivostným konaním žalovaného, môže byť pre žalobcu nesmierne ťažké preukazovať, čo pre neho usmrtená
osoba znamenala. Tým chcem povedať, že snažiť sa súdu dokázať, že táto nemajetková ujma existuje, môže spôsobovať
žalobcovi psychický tlak, ktorý môže a nemusí zvládnuť.
Predpokladom úspešného uplatnenia nároku na náhradu nemajetkovej ujmy je konštatovanie súdu, že došlo
k neoprávnenému zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobcu, konkrétne do práva na súkromie a rodinný život. Ďalej
je nevyhnutné prihliadnuť, ako som už spomínala, nielen na závažnosť takejto ujmy, ale aj na všetky okolnosti, za ktorých
k porušeniu práva došlo. Je tiež potrebné dôkladne poznať väzby žalobcu k osobe, ktorá následkom takéhoto
protiprávneho konania zahynula. Závažnosť ujmy sa posudzuje najmä z hľadiska „odčiniteľnosti“ takéhoto zásahu.
Domnievam sa, že takýmto činom dôjde k tak neodčiniteľnej ujme a deštrukcii rodinných a vôbec interpersonálnych
vzťahov, že na škále „závažnosti“ od 1 do 10, kde 10 je maximum, si „zaslúži“ 10. Súdy niekoľkokrát konštatoval, že
náhrada imateriálnej ujmy v peniazoch nie je náhradou za život, ale slúži len na zmiernenie následkov vzniknutej ujmy,
pričom pri stanovení jej výšky je smerodajných niekoľko faktorov, a to či bol žalovaný pôvodcom takéhoto zásahu, či
k zásahu do práv došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti tak ako aj to, ako bol žalobca uspokojený v trestnom konaní. Je
nepochybné, že žiadna suma, priznaná súdom, nie je dostatočná vzhľadom na spôsobenú ujmu ani na to, aby nahradila
život človeka. Ako som už spomenula, tento inštitút si kladie za cieľ túto ujmu zmierniť, a to najmä v prípadoch, kedy
navrátenie do pôvodného stavu neprichádza do úvahy. Tu možno vidieť podobnosť s dávnejšie pertraktovaným názorom,
že peniaze v tomto prípade majú umožniť „citové obveselenie.“
2.3

Žaloba na ochranu osobnosti
V prípade, že nedošlo k mimosúdnemu vyrovnaniu, poškodený sa môže so svojim nárokom obrátiť na príslušný
súd. Ak nemožno podať reštitučnú žalobu (t.j. odstránenie následkov neoprávnených zásahov), je možné podať žalobu
satisfakčnú, ktorej účelom je poskytnúť primerané zadosťučinenie v prípadoch, v ktorých obnovenie pôvodného stavu nie
je možné. O priznaní primeraného zadosťučinenia môže rozhodnúť súd len na návrh oprávneného, t.j. ide výlučne
o návrhové konanie. Pred uplatnením žaloby o náhradu imateriálnej ujmy, nie je nevyhnutné uplatniť žalobou právo na
poskytnutie morálnej satisfakcie. Tento typ žaloby je určený na ochranu osobnosti fyzickej osoby, najmä jej života a
zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, mena a prejavov osobnej povahy a tiež zložiek akými sú
napr. osobná sloboda, teda na ochranu pred zásahmi do osobnej integrity fyzickej osoby, a to nielen telesnej. Žalobou na
ochranu osobnosti sa fyzická osoba môže domáhať nielen toho, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, ale aj toho,
aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo priznané primerané finančné zadosťučinenie. Z hľadiska
poskytnutia ochrany je pritom bezvýznamné, či neoprávnený zásah bol spôsobený zavinene či nezavinene, alebo vedome
či nevedome. Predmetom žaloby na ochranu osobnosti teda môže byť akýkoľvek neoprávnený zásah do osobnostných
práv fyzickej osoby, spôsobilý vyvolať ohrozenie alebo narušenie týchto chránených práv.
Uplatňovanie nárokov z titulu náhrady imateriálnej ujmy v peniazoch je a bolo, ako som už v texte uviedla,
spojené s mnohými prekážkami. Jednou z mnohých bola aj výška a úhrada súdneho poplatku. Žalobca by mal
postupovať v súlade s platnou zásadou „eat iudex ultra petita partium“, t.j. že súd nemôže z vlastnej ľubovôle priznať
peňažnú satisfakciu v sume vyššej, než je uvedená v návrhu. Je lepšie žiadať viac ako menej, avšak nie je vhodné žiadať
premrštenú sumu. Zákonom č. 621/2005 Z.z. došlo k novelizácii zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, a tak
v zmysle § 4 ods. 2 písm. i) od súdneho poplatku je oslobodený „navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo
nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom.“

§ 13 ods. 2 „Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa ods. 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť
fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.“
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3

JUDIKATÚRA VO VECIACH NÁHRADY IMATERIÁLNEJ UJMY V PENIAZOCH

3.1

Judikatúra – Slovenská republika
Žalobkyňa sa domáhala na súde 11 titulom náhrady nemajetkovej ujmy zaplatenia čiastky 200.000,- Sk od
žalovaného za to, že spôsobil dopravnú nehodu. Pri vedení svojho motorového vozidla v podnapitom stave zozadu narazil
do bicykla, na ktorom sa viezla v smere jazdy pri pravej krajnici 17 ročná dcéra žalobkyne, ktorá na následky zranenia
zomrela. Žalovaný bol právoplatne uznaný vinným rozsudkom a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
Žalobkyňa svoju žalobu odôvodnila tým, že so svojou nebohou dcérou viedla spoločnú domácnosť, protiprávnym konaním
žalovaného došlo k zásahu do jej súkromia, keď navždy stratila možnosť viesť rodinný a súkromný život so svojou dcérou,
utrpela traumu úmrtím svojej dcéry, ktorá jej navyše pomáhala aj finančne a pri výchove ďalších troch detí vrátane ťažko
zdravotne postihnutej dcéry. Právne svoju žalobu odôvodnila poukazom na ust. §11 a nasl. OZ, ktoré poskytuje ochranu
súkromiu fyzickej osoby, ktorého súčasťou je aj rodinný život. Prvostupňový súd túto žalobu odmietol (v roku 2003!)
s odôvodnením, že slovenský právny poriadok nepozná takýto nárok a ust. §11 OZ nemožno na vec aplikovať. Žalobkyňa
podala vo veci odvolanie, ktoré odôvodnila najmä tým, že prvostupňový súd vec nesprávne právne posúdil, keď odmietol
aplikovať ust. § 11 a nasl. OZ. Vo svojom odvolaní poukázala na to, že medzi ňou a nebohou existovali silné sociálne,
morálne, kultúrne, citové a kultúrne putá vytvorené v rámci ich súkromného a rodinného života. Žalobkyňa tvorila
s nebohou plne fungujúcu rodinu s dobre vyvinutými sociálnymi a citovými väzbami. Z nečakanej smrti nebohej prežívala
žalobkyňa nielen pocity úzkosti , smútku, zúfalstva a šoku, ale stratila i možnosť viesť s ňou súkromný život odo dňa jej
smrti. Túto stratu žalobkyňa prekonávala s výraznými a pretrvajúcimi ťažkosťami. Protiprávnym konaním žalovaného
došlo k nenávratnej deštrukcii týchto medziľudských väzieb tvoriacich základ a rámec súkromného života žalobkyne,
a tým k intenzívnemu zásahu do jej osobnostných práv, práva na súkromie a rodinný život a právo na ochranu osobnosti
žalobkyne bolo porušené protiprávnym zásahom, ktorého následky nie je možné odstrániť len morálnou satisfakciou,
pretože žiadna forma morálneho zadosťučinenia nepostačovala na to, aby bola primerane vyvážená a zmiernená
vzniknutá nemajetková ujma žalobkyne. To vyplýva i z okolností prípadu a vysokej intenzity nepriaznivého konania
žalovaného, ktorý je v zásade nereparovateľný. Vzniknutá trauma je zo života žalobkyne prakticky neodstrániteľná.
S ohľadom na závažnosť vzniknutej ujmy, ktorá je daná mierou intenzity zásahu a časom trvania nepriaznivého následku,
sa domáha žalobkyňa náhrady imateriálnej ujmy v peniazoch. Odvolací súd napadnutý rozsudok prvostupňového súdu aj
konanie, ktoré mu predchádzalo preskúmal podľa §212 ods. 1 OSP12 a dospel k záveru, že prvostupňový súd neúplne
zistil skutkový stav, pretože vo veci nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností a že
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolací súd rozsudok prvého
stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
3.2

Judikatúra - Česká republika
Žalobcovia (matka a sestra usmrtenej pri dopravnej nehode) sa žalobou domáhali náhrady nemajetkovej ujmy
v peniazoch žalobou o ochranu osobnosti. Krajský súd v Prahe rozsudkom zo dňa 26.januára 2006, sp.zn.: 36C/28/2002,
uložil žalovanému zaplatiť žalobkyni v I. rade čiastku 750.000,- Kč a žalobkyni v II. rade čiastku vo výške 150.000,- Kč
z titulu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle ustanovenia §13 ods. 2 OZ. O odvolaní proti tomuto rozhodnutiu
rozhodol Vrchní soud v Prahe rozsudkom zo dňa 19.apríla 2004, a to tak, že rozsudok súdu prvého stupňa zmenil. Vo
vzťahu k žalobkyne v I. rade potvrdil rozsudok I. stupňa do čiastky 200.000,- Kč a vo vzťahu ku druhej žalobkyni čo do
výšky 100.000,- Kč. Odvolací súd vzal pri rozhodovaní do úvahy, že žalovaný dňa 1.mája 2001 spôsobil dopravnú
nehodu, pri ktorej bola na mieste usmrtená dcéra žalobkyne v I. rade a sestra žalobkyne v II. rade, za čo bol žalovaný
zároveň odsúdený v trestnom konaní. V zmysle ustálenej judikatúry šlo o neoprávnený zásah do osobnostných práv
žalobkýň, ktoré sú chránené ust. § 11 a nasl. OZ, a to konkrétne do práva na súkromie, ktorého súčasťou je aj rodinný
život, ktorý zahŕňa najmä právo fyzickej osoby vytvárať, udržovať a rozvíjať vzájomné vzťahy a v ich rámci uplatňovať
vlastnú osobnosť. Predpoklady pre priznanie náhrady nemateriálnej ujmy v peniazoch súd odvodil od ust. §13 ods. 2 OZ,
keďže takýto zásah je svojou povahou „trvalý a neodstrániteľný“. Pri posudzovaní výšky náhrady nemateriálnej ujmy
v peniazoch odvolací súd diferencoval medzi väzbami každej zo žalobkýň vo vzťahu ku usmrtenej. Súd ďalej vychádzal
tiež zo zásady, že pri úmrtí nemôže žiadne zadosťučinenie odčiniť vzniknutú ujmu, pričom treba prihliadať ku všetkým
okolnostiam danej veci i k tomu, že hľadisko primeranosti sa vzťahuje aj k výške náhrady, ktorej zmyslom je vyvážiť,
prípadne zmierniť nemajetkovú ujmu. Odvolací súd prihliadol aj k satisfakčnému významu toho, že žalovaný bol odsúdený
aj v rámci trestného konania. Súd v predmetnom rozhodnutí však tiež zdôraznil, že majetkové pomery žalovaného nie sú
pre stanovenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy rozhodujúcim hľadiskom, tak ako ani majetkové pomery žalovaného.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolanie, v ktorom ako spôsobilý dovolací dôvod určil naplnenie predpokladov ust.
§241a ods. 2 písm. b) OSŘ13 a konštatuje tak, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.
Pri nesprávnom právnom posúdení veci ide buď o omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav, kedy súd buď
Pozri: OS Trebišov, konanie vedené pod sp.zn.: 10C 52/2003
Odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.
13 „Dovolání lze podat jen z těchto důvodů- b) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.“
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použije iný právny predpis ako ten, ktorý mal použiť, alebo súd síce aplikuje správny predpis, avšak nesprávne ho vyloží.
Takéto nesprávne právne posúdenie veci môže byť spôsobilým dovolacím dôvodom len vtedy, ak bolo
rozhodujúce pre výrok rozhodnutia odvolacieho súdu. V zmysle ustálenej judikatúry, ak súd aplikoval pri svojom
rozhodovaní § 11 a nasl. OZ, nijakým spôsobom sa tak neodchýlil od ustálenej judikatúry viažucej sa k tejto problematike.
Najvyšší súd Českej republiky tak rozhodol, že neexistuje žiaden z dôvodov prípustnosti dovolania, a toto ako neprípustné
odmietol.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že súd pri úvahe o primeranosti satisfakcie musí vychádzať predovšetkým z celkovej
povahy a aj z jednotlivých okolností konkrétneho prípadu (t.j. musí prihliadnuť najmä k intenzite, povahe, spôsobu
neoprávneného zásahu, k charakteru a rozsahu zasiahnutej hodnoty osobnosti, k trvaniu a rozsahu vzniknutej
nemajetkovej ujmy a pod.) Pokiaľ teda vzniknutá nemajetková ujma môže byť zmiernená niektorou z foriem morálneho
zadosťučinenia, je potrebné zvoliť takú formu, ktorá je podľa okolností toho ktorého prípadu primeraná a postačujúca
k relatívnej sanácii nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla neoprávneným zásahom, a ktorá tak súčasne bude aj účinná.14
Faktom však je, že určenie výšky takéhoto nároku, je značne obtiažne. Súd určuje výšku takejto náhrady podľa
svojej úvahy, avšak i tá podlieha hodnoteniu. Základom úvahy je zistenie takých skutočností, ktoré súdu umožnia založiť
úvahu na určitom kvantitatívnom posúdení základných súvislostí posudzovaného prípadu. Súd je povinný vychádzať
z úplne zisteného skutkového stavu a opierať sa o úplné a preskúmateľné hľadiská, ktorými sú predovšetkým zistená
závažnosť majetkovej ujmy a zistené okolnosti, za akých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo.
3.3

Premlčateľnosť práva na náhradu imateriálnej ujmy
Odôvodnenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky hovorí: „Napriek skutočnosti, že v právnom poriadku
SR rozhodnutia všeobecných súdov vo veci samej nezaväzujú ostatných sudcov rozhodnúť analogicky v podobných
prípadoch, taká situácia, keď súdy v druhovo rovnakej veci rozhodujú protichodným spôsobom, podkopáva efektivitu
fungovania systému spravodlivosti a neguje jeho elementárny princíp a základný predpoklad, ktorým je požiadavka, aby
sa o rovnakých veciach rozhodovalo rovnakým spôsobom.“15
Premlčateľnosť práva na náhradu nemajetkovej ujmy prejudikoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v jednom
zo svojich rozhodnutí.16 Vo svojom rozhodnutí určil, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ako jeden z
relatívne samostatných prostriedkov ochrany osobnosti fyzickej osoby, je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje.
Za otázku zásadného významu považoval odvolací súd otázku premlčateľnosti, či nepremlčateľnosti práva na náhradu
nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 OZ najmä, či platné znenie ustanovenie § 13 OZ podáva samostatnú a
osobitnú úpravu zvláštnych prostriedkov občianskoprávnej ochrany osobnosti fyzickej osoby a medzi nimi tiež právo na
náhradu imateriálnej ujmy v peniazoch, ktoré je nepremlčateľné, alebo právo na zadosťučinenie podľa ustanovenia § 13
ods. 2 OZ je právo, ktoré sa svojou satisfakčnou funkciou podobá na reparačnú funkciu majetkového práva, teda práva na
náhradu škody a premlčuje sa ako každé iné majetkové právo v trojročnej premlčacej lehote.
Narozdiel od práva na ochranu osobnosti, ktoré sa nepremlčuje, právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa
premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. Ak je tento prostriedok obrany proti neoprávnenému zásahu
vyjadrený peňažným ekvivalentom, nie je dôvod, aby na rozdiel od iných nárokov majetkovej povahy, nepodliehal
premlčaniu. Nakoľko uvedená otázka nie je riešená jednotne nielen v rámci judikatúry, ale rôzne názory na riešenie tejto
otázky sú uvedené aj v komentároch, či inej literatúre, považuje sa za právnu otázku zásadného významu. Zmyslom
náhrady imateriálnej ujmy v peniazoch je uviesť do rovnováhy mieru ujmy na hodnotách ľudskej osobnosti s konkrétnym
finančným vyjadrením náhrady takejto ujmy. Odporcovia tejto teórie vidia rozdiely vo funkcii peňazí pri nárokoch na
náhradu škody (reparačná) a pri náhrade imateriálnej ujmy (satisfakčná). Podľa ich názoru je nelogické, aby sa niektorá
zo samotných foriem ochrany práva na ochranu osobnosti premlčovala, ak samotné právo, ochranu ktorému má
poskytnúť, premlčateľné nie je. Súd však vychádza z názoru, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je
jedným z čiastkových a relatívne samostatných prostriedkov ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzickej
osoby a vzniká vtedy, pokiaľ morálne zadosťučinenie podľa § 13 ods. 1 OZ ako výsostne osobné právo nepostačuje na
vyváženie a zníženie nepriaznivých následkov protiprávneho zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby a aj keď ide o
satisfakciu v oblasti nemateriálnych osobnostných práv. Vyjadrenie tohto práva peňažným ekvivalentom spôsobuje, že ide
o osobné právo majetkovej povahy. Ak je obsahom nároku na náhradu nemajetkovej ujmy požiadavka na zaplatenie
peňažnej čiastky, potom princíp právnej istoty vylučuje, aby plynutiu času neboli priznané žiadne právne účinky. Je to
obsah nároku a nie predmet jeho ochrany, čo je určujúce, z hľadiska uplatnenia všeobecného právneho inštitútu
(v tomto prípade premlčania). Toto právo, hoci je jedným z prostriedkov zabezpečenia ochrany osobných
(osobnostných) práv, ktoré režimu premlčania nepodliehajú, sa svojou povahou zreteľne odlišuje od týchto osobných
(osobnostných) práv.

Pozri Karel Knap, Jíří Švestka a kol.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, Linde Praha, a.s.. 2004, str. 163 a 180 a nasl.
Pozri: Horváth, E.: Judikatúra vo veciach premlčania. IURA EDITION. 2010
16 Pozri Rozhodnutie NSSR sp.zn.: 2Cdo/278/2007
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3.4

Inštitút náhrady imateriálnej ujmy z hľadiska de lege lata a de lege ferenda
Zákon č. 87/1990 Zb., ktorým bola do nášho právneho poriadku včlenená náhrada nemajetkovej ujmy
v peniazoch, predstavuje významnú zmenu, ktorá však doteraz nebola doplnená žiadnym teoretickým „základom“, čo
spôsobuje značné komplikácie v aplikácii uvedeného ustanovenia. Táto „systémová chyba“17 vôbec neprispieva k právnej
istote občanov tak, ako ani k autorite súdov. §13 ods. 1 OZ je zväčša využívaný osobami verejne známymi, ktoré sa jeho
prostredníctvom domáhajú ochrany svojej osobnosti poškodenej napr. v dôsledku uverejnenia článku či reportáže
zavádzajúceho, meno poškodzujúceho a urážlivého charakteru. V tejto súvislosti považujem za vhodné spomenúť, že
osobám verejne známym je často súdom priznaná niekoľkonásobne vyššia suma odškodnenia ako bežnému radovému
občanovi, ktorý sa na súde domáha náhrady škody z dôvodu ireverzibilného narušenia jeho interpersonálnych a rodinných
väzieb. Z uvedeného možno vyvodiť, že zatiaľ čo sa jednému z rovnakej právnej skutočnosti podarí dosiahnuť aj dve
formy zadosťučinenia (napr. verejné ospravedlnenie a peňažnú náhradu), inému sa nedostane žiadnej. V zmysle
ustanovení OZ k priznaniu náhrady imateriálnej ujmy môže dôjsť len za predpokladu, že morálna satisfakcia nie je
postačujúca, pričom v tomto prípade ide o základnú podmienku, ktorá musí byť splnená vždy, v každom jednom
konkrétnom prípade, o ktorom súd rozhoduje. Ťažko povedať, či práve roztrúsenosť právnej úpravy, alebo jej
nedostatočnosť spôsobujú problémy v aplikačnej praxi.
Aj napriek tomu, že náš právny poriadok sa vyvíjal po veľmi dlhú dobu spolu s českým, nakoľko sme tvorili jeden
celok, dnes, keď naše právne poriadky existujú nezávisle jeden od druhého, badať značné rozdiely vo vysvetľovaní
inštitútov na prvý pohľad totožných. Ako inak si vysvetliť skutočnosť, že kým český právny poriadok obsahuje „vyčíslenie“
hodnoty ľudského života, ten náš nie, a ani len rámcovo. Český Občiansky zákonník „určuje“ cenu života od 85 tisíc do
240 tisíc korún, pričom záleží na vzťahu k osobe, ktorá zomrie cudzím zavinením. 18 V tomto prípade majú blízki príbuzní
zákonný nárok na jednorazové odškodnenie v uvedenej výške, pričom prax zastáva názor, že túto zákonnú čiastku
nemožno zvyšovať. Navýšenie náhrad nad paušálnu jednorazovú čiastku je možné len v mimoriadnych prípadoch, t.j.
v prípadoch mimoriadnej závažnosti vzniknutej nemajetkovej ujmy, či pri mimoriadnych okolnostiach, za ktorých
k porušeniu práva došlo. Ako najväčší problém sa javí relatívna novosť tohto ustanovenia, ktoré bolo do českého
občianskeho zákonníka včlenené novelou účinnou ku 1. máju 2004 a predtým chýbalo úplne – u nás chýba dodnes. Aj
Najvyšší súd Českej republiky vo svojom rozhodnutí19 určil, že súdna prax bola pre vágnosť právnej úpravy pri určení
výšky poskytovaného peňažného zadosťučinenia značne nejednotná. Zákonodarca zaviedol týmto ustanovením do
právneho poriadku úplne nový inštitút „odškodnenie za škodu usmrtením“, pričom týmto si kládol za cieľ poskytnúť súdom
určité vodítko pri stanovení výšky náhrady imateriálnej ujmy. Takéto ustanovenie zakladá originárne právo na jednorazové
odškodnenie pozostalých za nemajetkovú ujmu, ktorá im vznikne pri usmrtení blízkej osoby. Takúto čiastku je možné
priznať bez ďalšieho dokazovania, a to priamo z titulu príbuzenského vzťahu s usmrteným. Novelizácia nášho právneho
poriadku často prebieha chaoticky a v celom procese len ťažko nájsť systematiku. Mnohé významné inštitúty sú upravené
v parciálnych úpravách, a tak ani samotné súdy často nevykladajú pojmy totožne. Ani príbuzní poškodených mnohokrát
nevedia aké majú práva a tento „boj“ už vopred vzdávajú z dôvodu nedostatočnosti právnej úpravy, prieťahom v konaní
a v konečnom dôsledku aj nedostatočnej informovanosti. Na druhej strane si však myslím, že ustanovenie, ktoré určuje de
facto fixnú čiastku, je značne okliešťujúce a jeho aplikáciou môže nastať situácia, kedy okolnosti a závažnosť vzniknutej
ujmy nie sú rovnaké, a i napriek tomu je priznaná rovnaká náhrada v peniazoch. Zastávam názor, že určenie fixnej čiastky
ako náhrady za život, je veľmi rámcové. Ako vhodnejší spôsob sa mi skôr javí detailnejšie rozpracovanie kritérií, na
základe ktorých sa táto určuje, a stanovenie len akýchsi mantinelov, ktoré by znemožnili bezbrehú aplikáciu ustanovení
o náhrade imateriálnej ujmy. Mám za to, že práve súdy svojimi rozhodnutiami môžu prispieť k tomu, že poškodenému sa
aspoň čiastočne dostane náhrady, ktorá mu právom patrí.
4

ZÁVER
Nedostatočnosť právnej úpravy inštitútu náhrady imateriálnej ujmy v peniazoch považujem v našich podmienkach
za zásadný nedostatok. Účastníkmi konania na ochranu osobnosti sú najmä osoby verejného záujmu, médiá, postupne sa
však čoraz častejšie objavujú aj pacienti poškodení postupom zdravotníckeho zariadenia, ktoré nepostupovalo lege artis,
a pozostalí obetí trestných činov. Avšak myslím si, že práve tí pozostalí, sú tými, ktorým sa v tejto oblasti nevenuje
dostatočná pozornosť. V predloženej práci som sa snažila vysvetliť inštitút náhrady imateriálnej ujmy, a to tak, aby som
pokryla všetko to, čo považujem za podstatné. Pevne verím, že čas a prax ukáže, že zmena je nevyhnutná a my všetci tak
budeme mať prístup k súdu, ktorý bude rozhodovať na základe jednotného výkladu ustanovení a celý systém bude
spravodlivý, efektívny, prepracovaný a nebude vytvárať priestor pre lavírovanie. Zmena je totižto nevyhnutná.V druhej
kapitole som sa snažila tento inštitút priblížiť vo svetle judikatúry, nakoľko rozdiely medzi vnímaním tohto inštitútu sú
najviac viditeľné na konkrétnych prípadoch.
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ZMLUVA AKO DEDIČSKÝ TITUL
Marek Kolodzej
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Slovenský právny poriadok pozná v súčasnosti iba dva dedičské tituly – závet a zákon, pričom do roku 1950
bolo možné dediť aj prostredníctvom dedičskej zmluvy ako dvojstranného právneho úkonu, pričom tento inštitút je
zakotvený v právnych poriadkoch iných štátov, kde je viac či menej využívaný. Dedičská zmluva by nemala chýbať ani
v novom slovenskom občianskom kódexe, pričom jej úprava v legislatívnom zámere je pomerne stručná. Predkladaný
príspevok podáva v prvej časti stručný pohľad na dedičskú zmluvu ako dedičský titul. V druhej časti sa zaoberá jej
možnou úpravou de lege ferenda.
Kľúčové slová: dedičská zmluva, dedič, občiansky zákonník, legislatívny zámer
Abstract: Slovak system of law recognizes at present just two inheritance titles – a testament and a statute, while prior to
the year 1950 it was possible to inherit also via the inheritance contract as bilateral deed, whereas this institute is
regulated in the systems of law of other countries with frequent or less frequent usage. Inheritance contract should be
regulated also in the new Slovak Civil Code, while its legal regulation in the legislative intent is quite brief. Presented paper
offers in the first part brief overview of the inheritance contract as inheritance title. In the second is dealing with its legal
regulation de lege ferenda.
Key words: inheritance contract, heir, Civil Code, legislative intent
1

POJEM DEDIČSKÁ ZMLUVA
Na pojem dedičská zmluva existujú v teórii rôzne, ale zároveň treba povedať, že dosť podobné definície.
Významný slovenský právnik 20. Storočia Š. Luby považoval dedičskú zmluvu za dvojstranný právny úkon,
ktorým jedna strana robí posledné poriadky a druhá strana jej prejav prijíma.1 Iný autor ju poníma ako dvojstranný právny
úkon pre prípad smrti, ktorým jedna strana ustanovuje druhú stranu za svojho dediča, a to buď celej pozostalosti alebo jej
pomernej časti a druhá strana toto prijíma.2 V Českej republike, kde sa momentálne nachádza návrh nového Občianskeho
zákonníka (ďalej len „OZ“) v pripomienkovom konaní, sa počíta so znovuzavedením dedičskej zmluvy ako dvojstranného
právneho úkonu, ktorým jedna strana povoláva druhú stranu bezodplatne alebo za odplatu za dediča svojej pozostalosti
alebo jej časti a druhá strana svoje ustanovenie za dediča prijíma.3
Z vyššie uvedených definícií možno vyvodiť nasledovné základné pojmové znaky dedičskej zmluvy:
1.
Dvojstranný právny úkon – dedičská zmluva tak na rozdiel od testamentu ako jednostranného právneho úkonu
vyžaduje prejav vôle dvoch strán, a to poručiteľa ako stranu, ktorá ustanovuje, alebo lepšie povedané, navrhuje
druhej zmluvnej strane uzavretie dedičskej zmluvy, a druhej strany, ktorá tento návrh prijíma. K vzniku dedičskej
zmluvy ako právneho vzťahu musí teda dôjsť k dvom prejavom vôle, ako to už z vyššie uvedeného vyplýva,
k návrhu zmluvy a jej prijatiu.
2.
Bezodplatnosť alebo odplatnosť – táto podmienka závisí od konkrétneho právneho poriadku, ale musím
podotknúť, že zahraničné právne poriadky, s ktorými som sa pri skúmaní tejto problematiky dostal do styku (s
výnimkou Ukrajiny a Maďarska), nevyžadovali tento znak ako obligatórnu náležitosť a nechávali ustanovenie
odplatnosti alebo bezodplatnosti dedičskej zmluvy na dohode zmluvných strán. V prípade bezodplatnosti dedičskej
zmluvy by sa dalo v podstate uvažovať o podobnosti s inštitútom darovania pre prípad smrti (donatio mortis causa),
ktorý je v súčasnosti na Slovensku v zmysle § 628 OZ považovaný za neplatný právny úkon.
3.
Smrť poručiteľa – tento znak je pre dedičskú zmluvu príznačný v tom zmysle, že na to, aby došlo k prechodu
majetku, pozostalosti poručiteľa na druhú zmluvnú stranu – budúceho dediča, je potrebné, aby došlo k právnej
udalosti - smrti poručiteľa. Ináč povedané, platnosť dedičskej zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán o jej
obsahových náležitostiach, pričom jej „plná účinnosť“ nastáva až po smrti zmluvnej strany – poručiteľa, kedy vzniká
druhej strane nárok na majetok poručiteľa, ktorý existoval ku dňu jeho smrti, príp. na jeho určitú zmluvne dohodnutú
časť.
4.
Jednostranná nezrušiteľnosť – k zrušeniu dedičskej zmluvy ako dvojstranného úkonu nemôže dôjsť na základe
jednostranného prejavu vôle, ale len na základe dohody zmluvných strán. Iba výnimočne pripúšťajú právne
poriadky jednostranné zrušenie zmluvy.
5.
Forma dedičskej zmluvy – aj keď to z uvedených definícií dedičskej zmluvy jednoznačne nevyplýva, je potrebné,
aby dedičská zmluva bola uzavretá v zákonom stanovenej forme. Väčšina právnych poriadkov vyžaduje písomnú

LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva, str. 251.
WÄLDL, Ľ. Dedenie podľa pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka. In: Policajná teória a prax. 2009, roč. 17, č. 3, str. 84.
3 Důvodová zpráva k návrhu Občanského zákoníku. Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html
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formu, prípadne formu notárskej zápisnice. Pre väčšiu právnu istotu sa napríklad vo Švajčiarsku vyžaduje aj
uzavretie dedičskej zmluvy v prítomnosti dvoch svedkov.
a)
b)

V teórii dedičského práva sa podľa niektorých právnych expertov4 rozlišujú dva druhy dedičských zmlúv:
pozitívna dedičská zmluva, ktorou je dedičská zmluva ako bola definovaná vyššie, teda ako dohoda pre prípad
smrti, ktorou jedna strana ustanovuje druhú stranu za svojho dediča,
negatívna dedičská zmluva, v ktorej sa zákonný dedič vzdáva svojho budúceho dedičského nároku, za čo mu
spravidla poručiteľ poskytne tzv. odstupné.

1.1

Právna úprava v niektorých štátoch
Nemecká právna úprava okrem dedičskej zmluvy ako dvojstranného právneho úkonu, hovorí o tomto dedičskom
inštitúte aj ako o tzv. „jednostrannej“ dedičskej zmluve, kde sa zmluvne zaväzuje iba poručiteľ, ktorý tak disponuje so
svojím majetkom pre prípad smrti, pričom druhá strana tento prejav iba prijíma, bez nejakej ďalšej povinnosti, napr. strýko
povolá v dedičskej zmluve svojho synovca za jediného dediča.5 Za dvojstrannú dedičskú zmluvu potom nemecká právna
teória považuje zmluvu, kde sa zmluvné strany navzájom ako poručitelia ustanovujú za dedičov svojich pozostalostí.
Prípustné sú aj viacstranné dedičské zmluvy, kde viaceré osoby uskutočňujú dispozície svojím majetkom pre prípad
smrti.6 Dedičskú zmluvu môže v Nemecku uzatvoriť poručiteľ výlučne osobne, pričom musí byť plne spôsobilý na právne
úkony, výnimku pripúšťa iba § 2275 ods. 2 BGB, kedy v prípade uzavretia dedičskej zmluvy medzi manželmi alebo
snúbencami môže byť jeden manžel (snúbenec) ako poručiteľ obmedzený vo svojej spôsobilosti na právne úkony, avšak
vyžaduje sa k tomuto právnemu úkonu súhlas jeho zákonného zástupcu, a ak je ním poručník, tak aj súhlas poručenského
súdu. Druhá zmluvná strana môže byť aj zastúpená. K zrušeniu dedičskej zmluvy môže dôjsť zmluvou medzi osobami,
ktoré dedičskú zmluvu uzavreli, avšak po smrti i jednej z nich je táto možnosť vylúčená. Dedičskú zmluvu možno zrušiť za
podmienok stanovených v BGB aj testamentom poručiteľa, ale len ak s tým súhlasí druhá zmluvná strana, pričom tento
súhlas si vyžaduje notárske overenie a je neodvolateľný.
Dedičská zmluva podľa švajčiarskeho Zivilgesetzbuch (ZGB) musí mať formu tzv. verejného testamentu, pričom
uzavretie musí byť pred príslušným úradníkom uskutočnené v prítomnosti dvoch svedkov, čím sa táto úprava odlišuje od
nemeckej, kde takáto podmienka nie je stanovená. K zrušeniu tejto zmluvy môže dôjsť tak, ako je to stanovené v iných
právnych poriadkoch, predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. Zároveň čl. 513 ZGB pripúšťa aj jednostranné
zrušenie zmluvy zo strany poručiteľa, ak sa dedič dopustil konania, ktoré zakladá právo poručiteľa na vydedenie dediča.
Taktiež prichádza do úvahy odstúpenie od zmluvy, ak zmluvná strana, ktorá sa na základe dedičskej zmluvy zaviazala
k určitému plneniu, nesplnila svoj záväzok.
Rakúsky občiansky zákonník ABGB na rozdiel od Nemecka a Švajčiarska vymedzuje dedičskú zmluvu najužšie.
S tým následne súvisí aj pomerne zriedkavá využiteľnosť tohto inštitútu ako dedičského titulu, ako uvádzajú aj niektorí
rakúski právni experti.7 Táto skutočnosť spočíva najmä v tom, že dedičskú zmluvu v Rakúsku môžu uzatvoriť iba manželia
alebo snúbenci za predpokladu, že uzavrú manželstvo. Nie je možné uzatvoriť dedičskú zmluvu v prospech tretej osoby.
Obmedzené je taktiež dedičstvo, ktorým možno v dedičskej zmluve disponovať – v zmysle ustanovení ABGB sa môže
dedičská zmluva týkať najviac ¾ budúcej pozostalosti. Zvyšná ¼ musí ostať k dispozícii pre možnosť dedenia
z testamentu, prípadne zo zákona.
Dedičská zmluva sa v Ukrajine uzatvára taktiež ako v iných štátoch v písomnej forme a podlieha notárskemu
overeniu. Na majetok, ktorý je predmetom dedičskej zmluvy je notár overujúci zmluvu povinný uložiť zákaz jeho
scudzenia. Poručiteľ (ukrajinský občiansky zákonník používa pojem prevodca) má právo určiť osobu na kontrolu splnenia
dedičskej dohody pre prípad svojej smrti. Ak takáto osoba nie je určená, túto kontrolu je povinný vykonávať notár.
Predmetom dedičskej dohody môže byť aj majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V tomto
prípade však musí zmluva obsahovať ustanovenie, že v prípade smrti jedného z manželov dedičstvo prechádza na
druhého manžela. A až po smrti tohto manžela prechádza majetok do vlastníctva dediča určeného v dedičskej zmluve.8
2

DEDIČSKÁ ZMLUVA V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY – ÚVAHY DE LEGE FERENDA
Na Slovensku sa s dedičskou zmluvou ako ďalším dedičským titulom ráta aj v pripravovanom OZ, o čom svedčí
Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka9 (ďalej len „legislatívny zámer“), ktorý bol schválený ešte v roku 2009 vládou
SR. Je to posun oproti predošlému zneniu legislatívneho zámeru, v ktorom sa pôvodne pripúšťali dve alternatívy, a to
ponechanie dvoch doterajších dedičských titulov alebo ich doplnenie o tretí dedičský titul – dedičskú zmluvu.10
4Napr.

PALANDT, O. Bűrgerliches Gesetzbuch, str. 2025.
TUOR, P. Das schweizerische Zivilgesetzbuch, str.360-362.
5 WINKLER, K. Erbrecht von A-Z (Beck-Rechtsberater), str.79.
6 PALANDT, O. Bűrgerliches Gesetzbuch, str. 2025.
7 Napr. RUMMEL, P. Kommentar zum Allgemeinen bűrgerlichen Gesetzbuch in zwei Bänden. II.Band, str.114.
8 TURLUKOVSKYJ, J. Dědické právo v novém občánskem zákoníku Ukrajiny. In: Právník, 2005, č.10, str. 1187.
9 Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka. Dostupné: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=l3&htm=http://www.justice.gov.sk/pi/2009/l
egzamObZ.pdf
10 LAZAR, J. Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Materiály z odbornej konferencie, str. 80.
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2.1

Dedičská zmluva – možné zdroje úpravy?
Základnú otázku, ktorú si treba ako jednu z prvých položiť pri koncipovaní úpravy dedičskej zmluvy je to, odkiaľ
možno čerpať (aspoň čiastočne) informácie, resp. presnejšie povedané, ktorou právnou úpravou iného štátu sa možno
inšpirovať.
Na túto otázku odpovedá český návrh OZ pomerne jednoznačne, keď ustanovuje, že česká právna úprava
vychádza pri úprave dedičskej zmluvy zo švajčiarskeho ZGB.11 Podobný názor existuje aj na Slovensku, pričom sa
navrhuje taktiež ako inšpirácia švajčiarsky ZGB vrátane zohľadnenia starej právnej úpravy pred rokom 1951
prispôsobenej súčasným pomerom.12
Nemožno súhlasiť s názorom, aby dedičská zmluva bola upravená podobne ako je to v rakúskom ABGB, teda len
medzi manželmi, resp. medzi snúbencami.13 Nezdá sa úplne vhodné obmedziť právo poručiteľa disponovať svojím
majetkom pre prípad smrti len voči druhému manželovi, resp. snúbencovi. Inštitút dedičskej zmluvy by mal umožňovať
poručiteľovi disponovať so svojím majetkom pre prípad smrti aj voči iným osobám, či už príbuzným, alebo aj voči osobám,
s ktorými nie je v príbuzenskom pomere. Nie sú zriedkavé prípady, kedy poručiteľ aj súhrou rôznych okolností nemá
svojho zákonného dediča a v prípade smrti by jeho dedičstvo pripadlo štátu ako tzv. odúmrť. Preto by mal mať možnosť
(okrem závetu) uzavrieť dedičskú zmluvu aj s inou osobou ako manželom, snúbencom a tým pádom naložiť so svojím
majetkom pre prípad svojej smrti tak, ako uzná za vhodné. Taktiež nie sú vylúčené prípady, ak sa poručiteľ rozhodne časť
svojej pozostalosti prostredníctvom dedičskej zmluvy prenechať niekomu inému ako svojej príbuznej osobe. Nie je tu
podľa mňa najmenší dôvod obmedziť ho v tomto jeho práve len voči manželovi alebo snúbencovi. Samozrejme, treba
pamätať na dedičský nárok tzv. neopomenuteľných dedičov, o čom sa hovorí v ďalšej časti tejto práce.
Z tohto všetkého sa za najvhodnejší „prameň“ pre slovenskú úpravu dedičskej zmluvy javí švajčiarska úprava,
príp. nemecká úprava, keďže obe úpravy sú podobné, pravdepodobne so zmenami, ktoré vyplývajú zo špecifickosti
slovenského právneho poriadku a právneho vývoja na jeho území.
2.2

Kam zaradiť v rámci systematiky nového OZ úpravu dedičskej zmluvy?
Podstatnou otázkou, s ktorou sa treba vysporiadať, je taktiež zaradenie právnej úpravy dedičskej zmluvy do
systematiky OZ. Tento inštitút má svojou povahou jednak znaky zmluvy a tým, že je dedičský titul, jednak znaky
testamentu. Keď sa pozrieme do jednotlivých štátov, zistíme, že tie v tejto otázke tiež nie sú jednotné. ABGB ho upravuje
medzi zmluvami, zatiaľ čo BGB a ZGB v rámci dedičského práva.
Legislatívny zámer celkom správne predpokladá jej začlenenie do časti nazvanej Dedičské právo, keďže hoci je
to zmluva, ale trochu „silnejšou“ vlastnosťou dedičskej zmluvy je to, ako to už vyplýva z jej názvu, že je to hlavne dedičský
titul a preto jej právna úprava v záväzkovom práve by preto nebola najvhodnejšia, aj keď samozrejme nie úplne vylúčená,
keďže, ako už bolo vyššie spomínané, existuje takéto zaradenie tejto zmluvy.
V súvislosti s tým je zaujímavý návrh českého OZ, ktorý síce priznáva väčšiu právnu silu zmluvnému dedeniu ako
dedeniu zo zákona alebo závetu, ale úpravu dedičskej zmluvy zaraďuje v systematike za závet. Zdôvodňuje sa to jednak
obvyklejším a častejším typom právneho úkonu poručiteľa pre prípad smrti a jednak tým, že dedičská zmluva sa vyvinula
zo závetu, a je vo vzťahu k nemu špeciálnym inštitútom dedičského práva.14 V Čechách to vyvolalo rozporuplné reakcie,
keď toto zdôvodnenie „systematickej prednosti“ označili niektorí za nedostatočne ospravedlňujúce.15
2.3

Aký má byť predmet dedičskej zmluvy?
Predmetom dedičskej zmluvy má byť v zmysle legislatívneho zámeru pozostalosť, prípadne jej pomerná časť
v čase smrti. Malo by byť preto samozrejmosťou a zároveň prvou podstatnou náležitosťou tejto zmluvy dohoda medzi
zmluvnými stranami, aká časť pozostalosti by mala po smrti poručiteľa pripadnúť druhej strane. Považujem za rozumné,
aby mal poručiteľ možnosť disponovať pre tento právny úkon celým svojím majetkom, a nie iba jeho obmedzenou časťou,
ako je to napríklad v českom návrhu OZ, kde sa predpokladá obmedzenie poručiteľovho práva na disponovanie na ¾
pozostalosti. Zároveň však netreba zabudnúť na tzv. neopomenuteľných dedičov. Tu by pripadala do úvahy možnosť ešte
za života uzavrieť tzv. negatívnu dedičskú zmluvu, ktorou by sa neopomenuteľný dedič vzdal vopred na základe dohody
s poručiteľom svojho dedičského nároku. V prípade, ak by k takejto dohode nedošlo, dedičská zmluva ako celok, prípadne
jej ustanovenia, ktoré by obmedzovali dedičský nárok neopomenuteľného dediča, by boli neplatné.
Poručiteľ by nemal obmedzené právo disponovať so svojím majetkom ešte za svojho života, teda dedič
z dedičskej zmluvy by dedil majetok, prípadne jeho časť z majetku, ktorý zostal ku dňu poručiteľovej smrti.16 Spolkový
Důvodová zpráva k návrhu Občanského zákonníku. Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html
BUJŇAČKOVÁ SPIŠÁKOVÁ, L. Dedičská zmluva – nová cesta k nadobúdaniu vlastníctva?. In: Justičná revue, 2009, roč. 61, č. 1, str.
65.
13 Ako uvádza napr. notár Karol Kovács v článku Návrhy na riešenie úpravy dedičského práva v novom občianskom zákonníku. In: Ars
Notaria, 2001, roč.5 , č. 1, str. 28.
14 Důvodová zpráva k návrhu Občanského zákonníku, str. 349 Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html
15 Napr. KARHANOVÁ, M. Záveť k návrhu nového kodexu občanského práva. Několik poznámek k dědické smlouvě. In: Právní rozhledy,
2007, roč. 15, č. 5, str. 157.
16 Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka. Dostupné: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=l3&htm=http://www.justice.gov.sk/pi/2009/l
egzamObZ.pdf
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súdny dvor v Nemecku v jednom svojom judikáte uviedol, že „zmluvný dedič ani odkazovník ustanovený v dedičskej
zmluve nedisponujú pred smrťou poručiteľa žiadnym čakateľským právom na jeho majetok alebo predmet odkazu, ale iba
„vyhliadkou“ na skutočné nadobudnutie majetku.“17
Minimálne za úvahu stojí aj úprava v maďarskom OZ, kde ak sa uzatvorí dedičská zmluva na nehnuteľnosť,
vyžaduje sa aj poznámka v katastri nehnuteľností. Takto „dedičskou zmluvou zaťažený“ majetok už nemožno ďalej
scudzovať ani inak zaťažovať.18 V súvislosti s tým teda možno vidieť, že maďarská právna úprava už neumožňuje
disponovanie majetkom poručiteľa určeného v dedičskej zmluve samotným poručiteľom počas života.
Druhou podstatnou náležitosťou by malo byť „protiplnenie“ druhej zmluvnej strany za možnosť dediť po
poručiteľovej smrti. V čom by malo spočívať to protiplnenie, je na dohode zmluvných strán, samozrejme, za rešpektovania
zásady dobrých mravov. Pre názornosť by to mohla byť napríklad povinnosť spočívajúca v starostlivosti osoby – zmluvnej
strany o rodinný dom počas života poručiteľa a po jeho smrti by ho za odmenu zdedila. V tomto prípade by sa jednalo
o tzv. odplatnú dedičskú zmluvu. Odplatnosť by však nemala byť obligatórna vlastnosť dedičskej zmluvy. Zmluvné strany
by mali mať aj možnosť dohodnúť bezodplatnú dedičskú zmluvu.
Dedičská zmluva by mohla byť uzavretá aj ako tzv. vzájomná dedičská zmluva, v ktorej by sa zmluvné strany
(napr. manželia) navzájom povolávali za dedičov v prípade smrti jednej z nich.19
Nebolo by taktiež nesprávne pouvažovať nad možnosťou zanechať dedičovi prostredníctvom dedičskej zmluvy
tzv. odkaz, ako je to napríklad vo Švajčiarsku alebo Nemecku. Odkaz ako poskytnutie priameho majetkového prospechu
odkazovníkovi právnym úkonom pre prípad smrti20 existoval v našom právnom poriadku aj v minulosti.
2.4

Ako má vyzerať uzatvorenie dedičskej zmluvy?
Dedičskú zmluvu by mali uzatvárať osoby pod podmienkou plnoletosti a plnej spôsobilosti na právne úkony.
Výnimka by mala byť stanovená v prípade manželov, ktorí by sa vzájomne povolávali za dedičov, kedy by v prípade
manžela s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo manžela pozbaveného tejto spôsobilosti vyžadoval súhlas
súdu, nakoľko vzhľadom na jeho aktuálny psychický stav by sa asi dalo pochybovať o správnosti jeho rozhodnutia
a taktiež by to teoreticky mohlo byť aj zneužiteľné.
Po formálnej stránke si dovolím súhlasiť s názorom právnikov, ktorí pripravili legislatívny zámer, aby dedičská
zmluva bola uzavretá vo forme notárskej zápisnice, následne evidovanej v centrálnom notárskom registri. Tým nevzniknú
pochybnosti o platnosti či neplatnosti dedičskejzmluvy a budúci dedič zo zmluvy a dedičia budú mať v rukách
formalizovaný právny dokument, na základe ktorého sa po smrti poručiteľa bude počítať dedič medzi okruh poručiteľových
dedičov.21 Mal byť sa zriadiť podobne ako pri závetoch nový Centrálny notársky register dedičských zmlúv, ktorý by
obsahoval evidenciu týchto dedičských zmlúv a v prípade konania o dedičstve by Notárska komora SR poskytovala
informácie notárovi ako súdnemu komisárovi, či registruje dedičskú zmluvu, ktorej zmluvnou stranou bol dotyčný poručiteľ.
2.5

Aké majú byť dôvody smerujúce k zániku dedičskej zmluvy?
Ako každá zmluva, aj dedičská zmluva by sa mala zrušiť predovšetkým dohodou zmluvných strán. Bolo by
vhodné pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uzavrieť aj túto „dohodu o zrušení dedičskej zmluvy“ vo forme notárskej
zápisnice.
Dedičská zmluva by nemala byť ako dvojstranný právny úkon zrušiteľná jednostranným právnym úkonom jednej
zo zmluvných strán, až na niektoré výnimky.
Prvou výnimkou by malo byť už predtým v tejto práci spomínané nesplnenie „protiplnenia“ dohodnutého v zmluve,
ale len samozrejme v prípade jej odplatnosti. V tomto prípade by toto právo prináležalo poručiteľovi ešte za jeho života. Ak
by sa to zistilo po smrti, tak by ostatní dedičia poručiteľa mali mať možnosť domáhať sa vydania predmetu dedičskej
zmluvy ako bezdôvodného obohatenia, prípadne aj náhrady škody.
Druhou výnimkou by bola možnosť druhej zmluvnej strany (teda nie poručiteľa) odstúpiť jednostranne zmluvy, ak
by sa dokázalo úmyselné zmenšovanie majetku poručiteľa samotným poručiteľom ešte za života (napr. darovaním), aby
došlo po jeho smrti k čo najmenšej veľkosti zdedeného majetku v prospech zmluvného dediča. Takáto situácia je podľa
mňa dosť reálna, aj keď dokázať úmysel poručiteľa by nemuselo byť jednoduché. Aj nemecký Spolkový súdny dvor
vyjadril v jednom svojom rozsudku názor, že „úmysel poškodiť zmluvného dediča je spravidla naplnený, pokiaľ základom
pre darovanie nie je vlastný záujem poručiteľa existujúci za jeho života, naopak hlavným dôvodom je odňať, prípadne
obmedziť postavenie zmluvného dediča.“22

Rozsudok BGH zo dňa 19.1. 1954 – V ZB 28/53 (uverejnené v BGHZ zv. 12, str. 115, 118)
§ 657 maďarského OZ
19 Podobne napr. český návrh OZ v § 1525 Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh%20obcanskeho%
20zakoniku_ver_2010.pdf
20 KOUBA, V. Ještě jednou k obnově některých institutů dědického práva a dedického řízení. In: Ad Notam, 2005, roč. , č. 5, str. 158.
21 Podobne FEKETE, I., FEKETEOVÁ, M. Darovanie pre prípad smrti. Donatio mortis causa. In: Justičná revue, 2006, roč. 58, č. 10, str.
1452.
22 Rozsudok BGH zo dňa 5.7. 1972 – IV ZR 125/70 (uverejnené v BGHZ zv. 59, str. 343 n.)
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Dôvodom zrušenia dedičskej zmluvy v prípade vzájomnej dedičskej zmluvy medzi manželmi by bol aj rozvod
manželstva, prípadne vyhlásenie manželstva za neplatné alebo v prípade tzv. zdanlivého manželstva. V prípade smrti
jedného z manželov by teda v zmysle uzatvorenej dedičskej zmluvy k jej zániku nedošlo.23
Zaujímavou otázkou je taktiež to, ako ďalej v prípade smrti budúceho dediča ešte pred smrťou poručiteľa. Tu by
podľa môjho názoru malo dôjsť k zániku dedičskej zmluvy, prípadne by táto otázka mala byť predmetom dohody medzi
zmluvnými stranami. Ak by sa strany dohodli, že v prípade smrti druhej zmluvnej strany – budúceho dediča, dedičská
zmluva nezaniká, prešiel by jeho nárok na jeho dedičov.
3

ZÁVER
Pojem dedičská zmluva, ako už bolo v tomto príspevku spomínané, slovenské právo v súčasnosti síce nepozná,
avšak je na najlepšej ceste k tomu, aby bol tento právny inštitút opäť zavedený. Odborná verejnosť sa k tomuto
dedičskému titulu stavia rôzne, podľa niektorých právnikov skôr prevládajú negatívne názory24 V každom prípade by tento
inštitút bol prejavom zásady zmluvnej autonómie ako jednej zo základných zásad súkromného práva, ktorá predstavuje
slobodnú možnosť nakladania s majetkom, majetkovými hodnotami a právami.25 Dôvod jej zrušenia v roku 1950 podľa
mňa nebol namieste, čo však bolo zrejme ovplyvnené aj vtedajšou štátnou mocou.
Dedičská zmluva by poručiteľovi dávala viac možností ako naložiť so svojím majetkom pre prípad smrti.
Dochádzalo by k tomu dohodou medzi poručiteľom a zmluvným dedičom či už za stanovenia odplaty zo strany tohto
dediča alebo bezodplatne.. Poručiteľ by mal možnosť uzatvoriť aj viac dedičských zmlúv, avšak samozrejme za
predpokladu, aby jedná druhej neodporovala. Ak by sa tak stalo, skôr uzatvorená dedičská zmluva ako celok alebo len jej
jednotlivé ustanovenia, ktoré by boli v rozpore so neskoršou dedičskou zmluvou, by boli neplatné.
Forma uzavretia vo forme notárskej zápisnice či možnosť uzavrieť túto zmluvu nielen medzi manželmi,
snúbencami či rodinnými príslušníkmi by malo byť samozrejmosťou. Nemalo by sa taktiež na zabúdať na
neopomenuteľných dedičov a ich nároky, ktoré by dedičskou zmluvou mali zostať rešpektované. Tak ako je teraz možné
dediť zo zákona a závetu súčasne, bolo by možné dediť aj po doplnení tohto dedičského titulu zo všetkých troch
dedičských titulov súčasne, avšak zároveň za priznania najväčšej právnej sily práve dedičskej zmluve.
Zároveň sa prikláňam k názoru zavedeniu taktiež niekoľkokrát spomínanej negatívnej dedičskej zmluvy. Poručiteľ
by mohol mať záujem na tom, aby sa dohodol s neopomenuteľným dedičom, že si nebude môcť za určitú protihodnotu
uplatňovať svoj dedičský nárok po smrti poručiteľa. Situácia sa môže aj vymeniť, ak neopomenuteľný dedič bude sa chcieť
vzdať svojho dedičského nároku na základe dohody s poručiteľom a napríklad za poskytnutia väčšej finančnej sumy od
poručiteľa.
Dedičská zmluva tak ako asi každý právny inštitút má výhody i nevýhody. Podľa môjho názoru však prevažujú
výhody, a preto si dovolím tvrdiť, že má svoje opodstatnené miesto v slovenskom dedičskom práve a určite by nemala byť
opomenutá v novom občianskom zákonníku, pričom táto práca mala za cieľ poskytnúť možné základné riešenie jej
právnej úpravy a otvoriť tým diskusiu k tejto problematike.
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NEPRIAMY ÚČINOK PRÁVA EÚ – HROZBA ALEBO UŽITOČNOSŤ?
Martin Vranovič
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetná práca sa zaoberá jedným z princípov práva EÚ zvaným nepriamy účinok, ktorý vyviera z judikátov
Súdneho dvora a v zakladajúcich zmluvách nemá žiadne explicitné vyjadrenie. Sama existencia nepriameho účinku už
predstavuje problém, pretože neexistuje komplexný manuál na jeho opísanie, ale problematika je obsiahnutá vo viacerých
judikátoch, podliehajúcich vývoju a zmenám. Ťažiskom pre jeho pochopenie je judikát von Colson, ktorý predmetný princíp
založil a je predmetom prvej kapitoly. Druhá časť predstavuje prínos v tom zmysle, že sa zamýšľa nad jeho praktickým
požívaním a poukazuje na nedostatky, ktorými viaže na seba nejasnosť, obmedzenie právnej istoty a potláča aktivitu
štátov a v určitom zmysle diktuje metódu „aplikácie“ smerníc. Tretia kapitola spracúva konkretizovaný pohľad na výhody,
ktoré prináša daný princíp jednotlivcom v oblasti ochrany spotrebiteľa. Samotný záver prináša sumarizovanie problematiky
na miskách váh protichodných názorov a dáva aj odporúčanie na zosúladenie právneho a reálneho stavu v oblasti
aplikácie smerníc.
Kľúčové slová: nepriamy účinok, interpretácia, smernice, horizontálny a vertikálny účinok
Abstract: The thesis in question deals with one of the “application” principles of EU law named indirect effect that arises of
judgments of the Court of Justice but it is not explicitly stated in foundation treaties. The existence of indirect effect itself is
the problem because there is no complete manual to describe it, but its nature is included in a few judgements subjected
to development and changes. Its focus can be found in von Colson case that represents genesis of this principle and it is
the object of the first chapter. The second chapter reflects the core of the thesis and comprises reflections about its
practical application and points out imperfections that are connected with ambiguity, restriction of legal certainty and
suppression of states´ activity and represents method of dictate within the application of directives. The third chapter deals
with advantages that indirect effect brings to individuals in the field of consumer´s protection. The conclusion analyses two
different categories of opinions (for and against) and includes recommendation to harmonize legal and real state in the
field of directives´ application.
Key words: indirect effect, interpretation, directives, horizontal and vertical effect
ÚVOD
Hádam nič v dnešnej dobe tak nevyvoláva právne otázky v oblasti aplikácie práva EÚ a výkladu národného práva
ako nepriamy účinok najmä v oblasti smerníc ako špecifického prameňa práva EÚ. Jeho vznik a vývoj súvisel s aplikáciou
smerníc, ale objavuje sa aj v spojitosti s inými prameňmi práva EÚ. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o ťažko
pochopiteľný a nezrozumiteľný aplikačný alebo lepšie povedané interpretačný princíp slúžiaci na presadzovanie čoraz
väčšieho účinku rozličným prameňom práva EÚ resp. normám v nich obsiahnutých. V podstate medzi študentmi platí prvá
časť predchádzajúcej vety, ktorá sa pre autora stala výzvou na rozumové „zdolanie“ hmloviny nejasností obklopujúcich
predmetný interpretačný princíp. Na základe vyššie uvedeného, cieľom tejto práce je sprístupniť utriedenejšiu predstavu
o danom účinku a pozrieť sa, na základe právnych argumentov, kritickým okom na daný fenomén vykompenzovaný
určitou mierou objektivizácie bez ohľadu na politické vplyvy v rámci EÚ. Práca si nekladie za cieľ prezentovať jeden
„dogmatický“ názor v oblasti nepriameho účinku. Ako aj z jej názvu vyplýva, ide o polemiku s otáznikom, s otvoreným
záverom. Z hľadiska stanovenia hypotézy, predmetná práca si kladie za cieľ preskúmať uplatňovanie nepriameho účinku
a jej komparáciu s legálnom definíciou obsiahnutou v čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ.
1

VÝKLAD NEPRIAMEHO ÚČINKU – VZNIK

1.1.

Genéza nepriameho účinku
Postupným vývojom názorov, judikátov a odôvodnení dospela interpretačná činnosť Súdneho dvora k vytvoreniu
nepriameho účinku. V odbornej literatúre sa poukazuje na judikát von Colson ako prameň daného účinku. Pravda však
spočíva v tom, že predmetný judikát ako prvý najkomplexnejšie analyzoval dôvody vedúce k „aplikovaniu“ smernice
pomocou manuálu nepriameho účinku. Avšak aj v predchádzajúcej judikatúre sa SD pohrával s myšlienkou uplatnenia
interpretácie súladnej so znením smernice.1 Pre demonštrovanie vzniku nepriameho účinku je však pragmatické zamerať
Vo veci Mazzalai (111/75) Súdny dvor dôvodil: „10...bez ohľadu na účinky smernice...výklad smernice môže byť nápomocný národnému
súdu pokiaľ ide o uistenie, že právne predpisy prijaté na implementovanie smernice sú interpretované a aplikované spôsobom súladným
s požiadavkami
komunitárneho
(úniového)
práva.
(Dostupné
na
internete
<
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61975J0111:EN:HTML>. Ako býva zvykom v zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ
v danom v prípade tiež odkazoval na starší judikát Friedrich Haaga GmbH. (32/74), v ktorom sa SD EÚ zrejme prvýkrát zaoberal
výhodami nepriameho účinku, k čomu sa vyjadril nasledovne: „táto interpretácia v súlade s účelom smernice, ktorá má garantovať právnu
1

717

sa primárne na judikát von Colson. V tomto smere nemožno opomenúť skutkový stav, ktorý viedol Súdny dvor k danému
odôvodneniu. Sabine von Colson and Elisabeth Kamann sa uchádzali o voľné pracovné miesta na pozíciu sociálnych
pracovníkov vo väzenskom zariadení. Napriek tomu, že sa vo výberovom konaní umiestnili na vrchole zoznamu
uchádzačov, výberová komisia ich vyradila zo zoznamu a prijala namiesto nich dvoch ďalších uchádzačov mužského
pohlavia.2
Pokiaľ ide o právny základ veci, tak neúspešné kandidátky sa odvolávali pred nemeckým súdom na čl. 6
smernice č. 76/207 o rovnom zaobchádzaní s mužmi a ženami vo veciach zamestnania, vzdelania a pracovného postupu,
ktorý uložil požiadavku na členské štáty „zaviesť do svojich národných právnych poriadkov potrebné opatrenia nevyhnutne
umožňujúce každej osobe, ktorá sa považuje za poškodenú neuplatnením princípu rovnakého zaobchádzania...domáhať
sa práv súdnou cestou“.3 Bez toho, aby sme poznali stanovisko Súdneho dvora, môžeme usúdiť, že dané ustanovenie je
príliš všeobecné a chýba mu precíznosť ako jedna z kumulatívnych podmienok založenia priameho účinku. Aj
v samotnom odôvodnení rozhodnutia možno nájsť „miernu“ prekážku tohto typu účinku „smernica neukladá v súvislosti so
sankciami za prípadnú diskrimináciu žiadnu bezvýhradnú a dostatočne presnú povinnosť, na ktorú by sa mohol jednotlivec
v prípade neexistencie včas prijatých vykonávacích opatrení s cieľom dosiahnutia nápravy podľa smernice dovolávať, ak
takýto dôsledok nestanovujú alebo neumožňujú vnútroštátne právne predpisy”.4 Z toho jasne vyplýva, že na ustanovenie
danej smernice sa nemohol vzťahovať priamy účinok pokiaľ ide o domáhanie sa kompenzácie, ktoré smernica
predpokladala ako svoj účel5 aj keď z hľadiska subjektov sa zdalo, že môže ísť dokonca o vertikálny účinok, ktorý je
akceptovaný.
Teda momentálne sa nachádzame v bode vylučujúcom použitie priameho účinku. Zamerajme sa ale na účel
smernice a v tomto svetle preskúmajme postup Súdneho dvora. Cieľ predmetnej smernice bola požiadavka: „náhrada
škody (za spôsobenú diskrimináciu) musí byť, za každej okolnosti, primeraná utrpenej škode a musí činiť viac ako len
výšku nominálnej škody“.6 Keďže jadrom nepriameho účinku je určitý interpretačný princíp musíme na druhej strane
zohľadniť ustanovenia nemeckého práva, na ktoré poukazovali aj diskriminované kandidátky. Tie totižto tvrdili, že náhrada
podľa nemeckého práva bola neadekvátna, a preto mali byť buď prijaté do zamestnania alebo získať reálnu kompenzáciu
ako náhradu.7 Ak si do čitateľa tohto vzťahu dosadíme náhradu poskytovanú nemeckým občianskym zákonníkom
a predpokladanú smernicou dostali by sme určite číslo menšie ako jedna, čo indikuje nedostatočné zohľadnenie účelu
smernice v nemeckom právnom poriadku. Na základe tohto kontrastu Súdny dvor (opakujem, že po vylúčení možnosti
priameho účinku pre nedostatok precíznosti) dospel k primárnemu kompletnému zdroju nepriameho účinku týmito
slovami: „od národného súdu sa vyžaduje interpretácia vnútroštátneho práva vo svetle znenia a účelu smernice, aby sa
dosiahol (jej) výsledok“8 v zmysle čl. 288 ZoFEÚ. Znovu sa v odôvodnení prejavila aj zásada effet utile,9 ktorá v tomto
konkrétno prípade viedla ku genéze nepriameho účinku.

istotu v záležitostiach medzi obchodnými spoločnosťami a tretími stranami z pohľadu zintenzívnenia obchodných vzťahov medzi
členskými
štátmi
sleduje
vytvorenie
spoločného
trhu“(Dostupné
na
internete:
<
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0032:EN:HTML >). Znova do popredia vystupuje teleologický výklad t. j.
v súlade s účelom smernice a cieľov európskej integrácie (vtedy vytvorenie spoločného trhu). V danom prípade ustanovenia smernice
smerovali k zavedeniu jednotného postupu a súboru informácií a údajov zapisovaných do obchodného registra aj v rámci požiadavky na
identifikovanie osôb zastupujúcich obchodné spoločnosti vrátane rozsahu ich právomoci.
2 Porov.: Stanovisko generálneho advokáta. Dostupné na internete <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983C0014:EN:PDF>
3 KACZOROWSKA, A. European union law, p. 316. Za dostatočné opatrenia Súdny dvor exemplifikatívne určil „opatrenia vyžadujúce od
zamestnávateľa zamestnať diskriminovaného uchádzača alebo poskytujúce uchádzačovi primerané peňažné zadosťučinenie, podporené
prípadne systémom pokút.“ Na druhej strane, zdôraznil, že „smernica však nepredpisuje žiadnu konkrétnu sankciu, ale ponecháva
členským štátom slobodu výberu medzi rôznymi riešeniami vhodnými na dosiahnutie cieľov.“ (Siman, Michael – Slašťan, Miroslav.
Primárne právo Európskej únie. Bratislava: EUROIURIS, 2010, s. 455).
4 SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 457.
5 Pozri: TICHÝ, LUBOŠ A KOL. Evropské právo, s. 307.
6 KACZOROWSKA, A. European union law, p. 316. Súdny dvor sa k tomu vyjadril, že sankcia „musí mať pre zamestnávateľa skutočný
a odradzujúci účinok...náhrada škody musí byť v každom prípade primeraná vzniknutej škode“ (SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne
právo Európskej únie, s. 456).
7 Nemecký „Burgerliches Gesetzbuch“ v § 611 ods. 2 stanovoval náhradu škody nasledovným spôsobom: „ak nebol zamestnanecký
vzťah založený z dôvodu porušenia zákazu diskriminácie v oddiele 1, ktoré je pričítateľné zamestnávateľovi, v tom prípade je zodpovedný
za zaplatenie škody s ohľadom na spôsobenú stratu, ktorú pracovník utrpel ako výsledok dôvodného spoliehania sa a očakávania
uzavretia pracovnoprávneho vzťahu, ku ktorému by došlo, ak by sa neporušil zákaz diskriminácie“ (Dostupné na internete: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983C0014:EN:PDF>) V praxi by to znamenalo, že by neúspešní uchádzači (z
dôvodu diskriminácie) dostali len úhradu za cestovné.
8 Para 26, von Colson. Dostupné na internete: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0014:EN:HTML>
9 Súdny dvor oprel svoju argumentáciu aj o „záväzok členských štátov vyplývajúci zo smernice dosiahnuť výsledok predpokladaný
smernicou a ich povinnosť podľa...Zmluvy prijať všetky opatrenia, či už všeobecnej alebo osobitnej povahy, na splnenie svojich záväzkov”
(von Colson, para 26).
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2.

NEPRIAMY ÚČINOK AKO HROZBA – KRITICKÉ ÚVAHY

2.1.

Hrozba v intenciách výkladu contra legem a iných princípov práva EÚ
Jedným zo sporných bodov je hranica interpretácie pokiaľ ide o výklad contra legem. Aj v tejto oblasti SD
osciloval a dokonca sa aj priklonil k tomuto extrému, konkrétne v kauze Dekker (C-177/88).Skutková podstata sa týkala
pani Dekker, ktorá sa uchádzala o pozíciu inštruktorky v školiacom centre pre dospelých, pričom informovala výberovú
komisiu o svojom tehotenstve. Komisia ju navrhla riaditeľstvu ako najvyhovujúcejšieho kandidáta, avšak nebola prijatá.
Potenciálny zamestnávateľ sa odvolával na dôvody finančnej neúnosnosti, pretože podľa vnútroštátneho práva, by bol
povinný jej platiť denné dávky sociálneho zabezpečenia a teda nemohol by na dané miesto prijať pracovnú náhradu,
pretože by to preňho bolo finančne neúnosné. Pani Dekker teda iniciovala konanie s cieľom domôcť sa finančnej
kompenzácie za utrpenú diskrimináciu, pričom však podľa holandského práva musela preukázať kumulatívne
protiprávnosť, škodu, zavinenie a kauzálny nexus.
K týmto podmienkam obsiahnutých v holandskom občianskom zákonníku sa SD vyjadril nasledovne: „je potrebné
poznamenať, že ak sa zodpovednosť zamestnávateľa za porušenie princípu rovnakého zaobchádzania viaže na dôkaz
zavinenie jemu prináležiacemu a zároveň neexistuje podklad na uplatnenie výnimky obsiahnutý v príslušnom národnom
zákone, praktický účinok takého princípu by bol značne oslabený. Z toho vyplýva, že ak je sankcia zvolená štátom
obsiahnutá v pravidlách upravujúcich občiansku zodpovednosť zamestnávateľa, akékoľvek porušenie diskriminácie, musí
byť samo osebe postačujúce pre vznik zodpovednosti zamestnávateľa bez možnosti dovolávať sa na podmienky výnimky
poskytnutých národným právom“.10
Dôležité je ale poukázať, v prípade použitia contra legem výkladu, na takmer podobnosť dôsledkov faktora
prednosti práva EÚ a nepriameho účinku, čo sa čiastočne odzrkadľuje aj v jeho tzv. vyraďovacom efekte.11 Teda samotná
intenzita nepriameho účinku nie je jednoznačne stanovená. Preto sa, na jednej strane zdá, že nepriamy účinok je len
„nastavením“ ustanovení národného práva podľa „silnejších“ parametrov práva EÚ,12 avšak na strane druhej, v oblasti
občianskoprávnej zodpovednosti vedie k právnemu stavu vzniku zodpovednosti, ku ktorej by nebolo vôbec došlo, ak by sa
súd na svoje národné právo nepozeral vo svetle smernice. Ako to ale súvisí so zásadou prednosti? Na zodpovedanie tejto
otázky si môžeme pomôcť citáciou judikátu Simmenthal II (106/77): „každý vnútroštátny súd...je povinný v plnej miere
aplikovať právo Spoločenstva (Únie) a chrániť práva, ktoré...priznáva jednotlivcom, pričom musí prípadne neaplikovať
akékoľvek vnútroštátne ustanovenie, ktoré je s ním v rozpore“.13 Teda ak by bol povolený nepriamy účinok až v extréme
contra legem, mohla by sa rovnako uplatniť zásada prednosti bez potreby „effet indirect“, ktorý by bol v tomto prípade len
dôsledkom a súčasťou aplikačného princípu prednosti.14 V podstate dôsledok „neaplikovania rozporného ustanovenia“
z nepriameho účinku vysokej intenzity implicitne vyplýva.
2.2.
Normotvorba, suverenita, tradícia a ich súvis s nepriamym účinkom (skryté dôsledky eurokonformneho
výkladu)
Otázka, ktorá momentálne vyvstáva je, či pri existencii požiadavky harmonického výkladu ide naozaj
o interpretáciu alebo či náhodou nejde o alternatívu výsledku normotvorby. Tým smerujem k tvrdeniu, že samotným
výkladom sa do vnútroštátneho právneho poriadku dostávajú normy úniového práva, ktoré by sa inak mali implementovať
činnosťou zákonodarného resp. legislatívneho orgánu. Pripomeňme si definíciu smernice podľa čl. 288 ZoFEÚ: „smernica
je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba
foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom.“ Na základe dosiahnutých vedomostí o nepriamom účinku, možno
konštatovať, že pri jeho aplikácii síce bude zadosťučinené účelu smernice, ale NIE voľbou foriem a metód členského
Para 24-25. Dostupné na internete <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:61988J0177:EN:HTML>
K tomu sa pripodobňujú aj závery judikátu Ruiz Bernáldez (C-129/94). V danom prípade išlo o trestné konanie proti žalovanému za
spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu, ktorá prinášala aj občianskoprávnu stránku v povinnosti zaplatiť náhradu škody na
majetku. Pritom smernica 73/166 o poistení motorových vozidiel stanovovala, aby poisťovňa vykompenzovala škodu obetiam dopravných
nehôd a že poisťovňa sa nemôže spoliehať na ustanovenia národného práva alebo na zmluvné klauzuly za účelom odmietnutia
kompenzácie obetí. Španielske právo neobsahovalo takú povinnosť participácie poisťovní, ako v podstate tretej strany, na vyplatení
náhrady škody. Tým teda ustanovenia smernice nezohľadňovali výnimku obsiahnutú v španielskom práve. Bližšie pozri CRAIG, P. – DE
BÚRCA, G. EU law, p. 298.
12 Porov. Von Colson, kde nemecké právo poskytovalo len minimálne náhrady (napr. cestovné a stravné) uchádzačom o zamestnanie,
voči ktorým sa uplatnila diskriminácia avšak po požiadavke eurokonformného výkladu boli diskriminované kandidátky vykompenzované
sumou „nepresahujúcou šesť mesačných hrubých miezd“ (KACZOROWSKA, ALINA. European union law, p. 316).
13 SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 260.
14 V určitom zmysle by sa mohlo zdať, že aj princíp priamej použiteľnosti je problematický, pokiaľ ide o účinok smerníc. Pripomeňme si,
že princíp bezprostrednej použiteľnosti znamená, že ZoFEÚ vytvorila „vlastný právny poriadok, ktorý sa okamihom nadobudnutia jej
platnosti stal neoddeliteľnou súčasťou právnych poriadkov členských štátov a ktorý sú vnútroštátne súdy povinné aplikovať“(Costa v.
ENEL(SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 250)). Táto vlastnosť sa vzťahuje aj na smernicu, ale len
modifikovane. Je zrejmé, že obsah smernice aplikujú národné súdy vo forme vnútroštátneho aktu, ďalej smernicu možno aplikovať resp.
sa jej dovolávať v zmysle zásady priameho účinku len za splnenia striktných podmienok. Nepriamy účinok do tejto štruktúry zapadá tým,
že nahrádza aplikáciu smernice výkladom svojho vnútroštátneho práva vo svetle jej znenia a účelu, čím sa kompenzuje neprevedenie
(vôbec alebo len čiastočne) jej obsahu do vnútroštátneho práva.
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štátu, lež vo forme súdneho rozhodnutia, čo vychádza z judikatúry SD EÚ a metódou, ktorá reflektuje eurokonformný
výklad. V širších súvislostiach nás to privádza k úlohe súdov a „večnej“ kontinentálno-právnej dileme o povahe súdnych
rozhodnutí.15 Teda nebude to zákonodarca, ktorý implementuje obsah smernice vo forme normatívneho právneho aktu,
ale súdny orgán vo forme súdneho rozhodnutia a metódou nepriameho účinku. Teda znova možno poukázať na
alternatívu – ak neprijme obsah smernice príslušný legislatívny orgán, bude hlavným aktérom resp. médium na
dosiahnutia jej účelu súdny orgán. Tým sa nám modifikuje druhá časť definície smernice (a ako inak ako interpretačnou
činnosťou SD EÚ) a preferuje sa dosiahnutia účelu smernice. Teda týmto spôsobom sa potláča iniciatíva štátu resp. jeho
legislatívna činnosť a zároveň aj voľný priestor na výber prostriedkov a metód, čo predstavuje „hrozbu“ pre štát v zmysle
zúženia jeho Zmluvou vymedzeného priestoru.
V predchádzajúcom odseku figuroval výraz „účel“, ktorý sa premietne aj do nasledujúcej výhrady. Otázka znie, či
eurokonformný výklad možno považovať za nový typ výkladu alebo len výklad teleologický,16 teoreticky uznávaný, avšak
s „marketingovou značkou“ práva EÚ. Ak by sme sa stotožnili s názorom, že nepriamy účinok možno subsumovať pod
kategóriu teleologického výkladu, nesmieme za týmto stanoviskom dať bodku, ale musíme upozorniť na značné špecifiká,
ktoré vykazuje. Na rozdiel od uvedenej definície nejde o konformitu so zmenenými spoločenskými podmienkami, ale
o implementáciu obsahu smernice, ktorá je právnym nástrojom a sama skôr vychádza z potreby harmonizácie a preto
môže aj ona podliehať zmenám pod vplyvom nových materiálnych podmienok.
Treba si uvedomiť, že v súčasnosti sa v rámci legislatívneho procesu overuje súlad navrhovaného právneho
predpisu s právom EÚ, čím sa zabezpečuje uplatnenie zásady prednosti alebo skôr prevencia prijatia konfliktných
ustanovení, ktoré by aj tak boli eliminované v aplikačnej praxi. Avšak vždy sa uvádza v počiatočných štádiách
legislatívneho procesu dôvodová správa, ktorá vychádza prevažne z materiálnych podmienok, ktoré determinujú právnu
úpravu. Otázka je do akej mieri treba akceptovať intenzitu eurokonformného výkladu, v prípade rozporu ustanovenia
smernice, ktoré sleduje účel integrácie mnohokrát bez ohľadu na reálnu situáciu v členských štátoch. Na druhej strane
musíme uznať, že priestor na korigovanie je prenechaný legislatívnym orgánom členských štátov, čo sa však opomenie
v prípade interpretačnej činnosti národného súdu. Ak SD „osvetlí“ účel smernice napr. v určitej forme náhrady škody za
diskrimináciu, ktoré vnútroštátne právo nepozná, je to zásah do inštitútov konkrétneho právneho poriadku, ktorý sa vyvíjal
celé stáročia oproti právu Únie, ktoré má niečo cez vyše pol storočia (i keď právo Únie v dnešnej podobe existuje od 1.12.
2009). Takéto „nemluvňa“ potom rozkazuje „ostrieľaným veteránom“ ak to trochu preženieme, tak machiavelovským
spôsobom „účel svätí prostriedky“, čo v práve EÚ platí viac ako sto percentne. Na druhej strane tento problém možno
vyrovnať presným stanovením hraníc nepriameho účinku, ktoré sa však neustále zmietajú na „rozbúrenom mori“ judikátov
SD a tiež rešpektovaním diskrecionárnej právomoci súdov členských štátov aj vo svetle tradičných metód výkladu (pri
teleologickom výklade je to problém, lebo jediný záväzný monopol na výklad účelu smerníc má SD EÚ). Euronadšencom
postačí poukazovanie na výhody integrácie, ktoré treba dosiahnuť bez zbytočného reptania. Na základe týchto úvah
možno vidieť prečo sú ustanovenia smerníc konštruované čo najvšeobecnejšie, čo umožňuje pod ne subsumovať čo
možno najväčšie množstvo skutkových podstát.
Posledným okruhom kritiky je zamyslenie sa nad vzťahom nepriameho účinku a suverenity. Hádam mi bude
odpustené, že sa púšťam do ústavnoprávnej roviny, možno až politologickej a politickej. Problémom tu je samotný pojem
suverenity, pretože v odbornej literatúre absentuje jej pozitívne vymedzenie,17 na ktorého úkor prevažuje negatívne
definovanie, pričom možno pesimisticky skonštatovať s odvolaním na klasický výrok generale nihil certum implicat (pozri
predchádzajúci odsek). Minimálne teda preskúmajme vzťah nepriameho účinku vo vzťahu k zákonodarnej a súdnej moci.
Vo väzbe na vyššie uvedené môžeme vidieť, že nepriamy účinok „potláča“ nutnosť, aktivitu legislatívneho orgánu, čo sa
berie ako istá forma „sankcie“ za neimplementovanie obsahu smernice, avšak pri effet indirect nejde len o výklad
národného práva prijatého na implementáciu. V určitom slova zmysle sa tak stierajú hranice medzi nariadením
a smernicou v aplikačnej praxi. Súd in conreto bude posudzovať obsah smernice, ktorý aplikuje výkladom ustanovenia
vnútroštátneho právneho predpisu a v konečnom dôsledku dôjde k horizontálnemu interpretačnému účinku (vykladať tak

Úvahy v tejto oblasti sú podpreté skutočnosťou, že úlohou súdov v kontinentálnej právnej kultúre je primárne právo aplikovať
a sekundárne aj vykladať a tým zároveň aj dopĺňať medzery v práve. Avšak „táto činnosť prekračuje rámec...činnosti aplikačnej. Význam
súdnej judikatúry obsahuje totiž...tvorivý moment sudcu“. Bližšie pozri TICHÝ LUBOŠ A KOL. Evropské právo, s. 243-245. Upozorňujem,
že týmto výkladom národný súd modifikuje svoje vlastné národné právo, tým že sa naň pozerá optikou práva EÚ.
16 Teleologický výklad znamená spájanie roviny „zovšeobecnenia spoločenských podmienok, ktoré je potrebné pri výklade právnej normy
vziať do úvahy so zohľadnením konkrétnych okolností prípadu, ktorý príslušný orgán na základe právnej normy v rámci aplikácie
práva..práve teleologickým výkladom je možné účel zákona v právom dovolených hraniciach (de lege lata) prispôsobiť meniacim sa
spoločenským hraniciam.“ OTTOVÁ, EVA. Teória práva, s. 265.
17 V tejto situácii však nezostaneme bezradní, ale pomôžeme si analógiou teda vymedzením právomocí Kongresu podľa ústavy USA
podľa čl. 1 oddielu 8: „Kongres má právomoc určovať a vyberať dane, clá, dávky a poplatky, platiť dlhy, starať sa o obranu krajiny...riadiť
obchod s cudzími národmi, medzi jednotlivými štátmi federácie...raziť peniaze, upravovať ich hodnotu, domáci i zahraničný
kurz...zriaďovať súdy podriadené Najvyššiemu súdu...povolávať a vydržiavať vojská...a vydávať všetky zákony, ktoré sú nevyhnutné
a vhodné na uskutočňovanie uvedených právomocí... .“ Bližšie pozri: KRESÁK, P. Ústavy a ústavné dokumenty vybraných štátov, s. 133134. Z danej citácie môžeme vyabstrahovať črty pozitívnej suverenity: schvaľovanie zákonov ako súčasť tvorby práva, zriaďovanie súdov
a určenie podmienok výkonu súdnej moci vo vlastnom štáte – z pohľadu súdnej moci jej výkon na území konkrétneho štátu,
uskutočňovanie obchodnej politiky, vlastná mena a úprava finančných vzťahov, zabezpečenie obrany na vlastnom území.
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možno aj v spore medzi jednotlivcami). To súvisí aj s argumentmi proti zavedeniu priameho účinku smerníc kde „Zmluva
prísne rozlišuje oblasti, kde (Únia) zasahuje nariadeniami a kde smernicami...priznaním horizontálneho účinku by sa
v praxi tento rozdiel zamazal“18 a zároveň „horizontálny priamy účinok by spôsobil väčšiu nedbalosť štátu pri prevádzaní
smerníc pri vedomí, že ciele smerníc budú dosiahnuté súdnou cestou aj bez ich prevedenia“.19 Z tohto vyplýva, že
nepriamy účinok v princípe nahrádza neprípustný priamy účinok smerníc, pretože z hľadiska výsledku niet medzi nimi
rozdielu (rozdiel je však v metóde, odôvodnení existencie). Takisto je napadnutá aj črta suverenity zahŕňajúca podmienky
výkonu súdnej moci, pretože SD EÚ (nie zákon toho-ktorého štátu) určil požiadavku (v určitom zmysle aj povinnosť)
eurokonformného výkladu.
Ak sa hovorí o hrozbe nepriameho účinku imanentne k nej patria výhrady voči nepresnému stanoveniu hraníc
výkladu, nerešpektovanie niektorých znakov suverenity a teda celková nedomyslenosť tejto koncepcie. Ak v právnom
zmysle slova predstavuje hrozbu, tak sa to týka zmenšovania rámca právomocí členských štátov.
3

UŽITOČNOSŤ (SPRAVODLIVOSŤ) NEPRIAMEHO ÚČINKU

3.1.

Užitočnosť nepriameho účinku v oblasti ochrany spotrebiteľa
V rámci pozitívneho nazerania na nepriamy účinok sa zameriame na oblasť ochrany spotrebiteľa. Na materiálne
podmienky predmetnej ochrany reagovala EÚ (resp. vtedy EHS) prijatím série smerníc, napr. smernice Rady 85/577/EHS
o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov. Predmetná smernica bude hlavným
aktérom aj v nasledujúcej kauze. V určitom slova zmysle možno tvrdiť, že prípad Faccini Dori (C-91/92) má svoje korene
v biblickej epizóde o stavbe Babylonskej veže, kedy sa ľuďom pomiešali jazyky. Túto skutočnosť využil aj zamestnanec
spoločnosti Interdiffusion Srl, s ktorým slečna Dori „uzavrela zmluvu na diaľkový kurz angličtiny na stanici v Miláne, teda
mimo prevádzkových priestorov...neskôr, doporučeným listom...Dori oznámila tejto spoločnosti, že svoju objednávku ruší.
Spoločnosť jej odpovedala...že postúpila svoju pohľadávku na spoločnosť Recreb. Slečna...písomne potvrdila spoločnosti
Recreb, že odstúpila od zmluvy, pričom sa odvolávala na právo odstúpiť od zmluvy podľa smernice rady 85/577/EHS...o
ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov. V tom čase však Taliansko neprijalo
nijaké opatrenie na prebratie uvedenej smernice, hoci lehota stanovená na jej prebratie uplynula...Recreb podala návrh na
vydanie platobného rozkazu voči slečne Dori...súd zaviazal slečnu Dori na zaplatenie...(a)však podala námietku
proti...rozkazu a opätovne tvrdila, že odstúpila od zmluvy za podmienok ustanovených v smernici.“20 V tomto prípade
predmetná smernica ukladala, v rámci ochrany spotrebiteľa, predajcovi povinnosť „písomne informovať spotrebiteľa o jeho
práve odstúpiť od zmluvy, ako aj o mene a adrese osoby, u ktorej sa môže toto právo uplatniť,“ čomu na druhej strane
zodpovedá právo spotrebiteľa na zrušenie účinkov „svojho záväzku zaslaním oznámenia v lehote najmenej sedem dní od
okamihu, keď ho predajca v súlade s postupmi a podmienkami určenými vnútroštátnymi právnymi predpismi informoval
o jeho právach.“21 Daná konštrukcia má teda chrániť spotrebiteľa ako laika a neodborníka v spotrebiteľských vzťahoch
a umožniť mu odstúpiť od zmluvy, pretože mnohokrát je jeho rozhodnutie ovplyvnené šikovným marketingovým „ťahom“
a tlakom zo strany predajcu. Na základe uvedených faktov je jasné, že obsah smernice nebol recipovaný do talianskeho
právneho poriadku a teda nebolo ani možné sa na ňu priamo odvolávať. Preto znova SD zopakoval povinnosť výkladu vo
svetle smernice t. j. v možnosti uplatniť odstúpenie od zmluvy, čím zachránil slečnu Dori pred platobným rozkazom.
4

ZÁVER
Na základe analýz a úvah v predmetnej práci vidno, že ide o polemiku medzi akceptáciou a odmietaním
nepriameho účinku. Rozbor danej problematiky teda predstavuje bilanciu problému na miskách váh. Na jednej strane sa
metóda nepriameho účinku prezentuje ako hrozba, avšak na strane druhej ide o účinok prinášajúci v mnohých
konkrétnych kauzách úžitok jednotlivcom. Teda sumarizovaním možno poukázať, že pre štáty predstavuje určitú hrozbu
v právnom slova zmysle, pretože alternuje ich aktivitu na poli legislatívy, bez vopred daného explicitného súhlasu
implicitne, odvolaním sa na pozitívne a negatívne záväzky štátov vyvierajúce z primárnych zmlúv, zaväzuje štáty k prijatiu
obsahu smerníc resp. iných prameňov cestou zmluvou nepredvídanou, vydláždenou relatívne početným súborom
judikátov. To smeruje k obmedzeniu suverenity vo sfére potláčania legislatívnych funkcií členských štátov a určovania
požiadaviek na národné súdy zo strany Súdneho dvora. Na druhej strane vystupuje argument nutnosti dodržiavania
klauzuly lojálnosti vyjadrenej v povinnosti pozitívneho konania na podporu dosiahnutia cieľov Únie a v negatívnej rovine
povinnosť zdržať sa akéhokoľvek opatrenia eliminujúceho účinok úniového práva. Táto klauzula sa v intenciách kritiky zdá
byť neuveriteľne problematickou, hlavne z pohľadu určenia jej limitov. Sama stála pri zrode aplikačných účinkov práva EÚ
(špeciálne prednosti) a zároveň aj pri vzniku nepriameho účinku. V svojej podstate akcentuje účel – pragmatickú
konštantu, ktorá je takmer bezbrehá a smeruje aj k modifikovaniu ustanovení zmlúv. Zopakujme si legálnu definíciu
smernice, t. j. smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má
dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom pozrime cez svetlo nepriameho účinku.
TICHÝ, LUBOŠ A KOL. Evropské právo, s. 304.
Tamže.
20 SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 412.
21 Tamže, s. 413-414.
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Ako bolo načrtnuté v druhej časti tejto práce výsledok použitia eurokonformného výkladu je „opomenutie“ aktivity
členských štátov a požiadavka súladného výkladu, ktorá bola ustanovená Súdnym dvorom v rámci konaní o prejudiciálnej
otázke, čím je narušená časť definície „voľba foriem sa ponecháva vnútroštátnym orgánom.“ Možno namietať, že ide o len
o súladný výklad, nie aplikáciu, ale z hľadiska dosiahnutia účelu niet rozdielu medzi priamou aplikáciou (účinkom)
ustanovenia smernice a jeho „aplikáciou“ výkladom v jej svetle t. j. v cieľoch. Rovnako sa nemožno uspokojiť, z pohľadu
nepriameho účinku, s definičnou časťou smernice „ponechania metód,“ pretože Súdny dvor sám určil metódu zvanú
„effect indirect“. V opozícii sa môže objaviť názor poukazujúci na výnimočnosť, resp. striktnosť splnenia podmienok
predchádzajúcich použitiu danému účinku najmä ide o neimplementovanie obsahu v stanovenom čase. Odvolaním sa na
vyššie uvedené si dovolím tvrdiť, že samotná definícia smernice bola prekonaná aplikačnou resp. interpretačnou praxou
Súdneho dvora predovšetkým kreáciou nepriameho účinku. Preto nemožno komplexne súhlasiť s predmetnou definíciou.
Právno-pozitívne vyznieva tá časť, ktorá zdôrazňuje dosiahnutie výsledku, pričom pri aplikácii resp. interpretácii po
uplynutí implementačnej doby druhá časť bola prekonaná vývojom. Preto by bolo vhodné k danej charakteristike doplniť...
je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba
foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom pokiaľ členské štáty implementovali obsah smernice včas
a riadne, pretože v opačnom prípade sa uplatní metóda nepriameho účinku. Nepredpokladám však úspešnosť tohto
názoru, lebo samotné zmluvy sa explicitne nezmieňujú o takých aplikačných princípoch ako sú napr. prednosť alebo
priamy účinok. Avšak aspoň časť „pokiaľ členské štáty implementovali obsah smernice včas a riadne,“ by prispela
k právnej istote a tvorcovia Lisabonskej zmluvy sa tým mohli zaoberať skôr ako terminologickým problémom „vysokého
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ (poukazujem len na pojmovú stránku, nie obsahovú).
V oblasti ďalších výčitiek možno nájsť určitý stupeň právnej neistoty spočívajúci vo flexibilných a nejasných obmedzeniach
nepriameho účinku a otázky stanovenia jeho časovej pôsobnosti. Avšak na druhej strane, najmä z pohľadu uplatnenia
subjektívnych práv jednotlivcov, nepriamy účinok prispel k zintenzívneniu vymožiteľnosti ich práv. Celý zástup ľudí z mäsa
a kostí – von Colson, Kamman, Dekker, Faccini Dori, Web, Ruiz Bendález a spoločnosť Centrosteel vďačia práve
nepriamemu účinku za uplatnenie svojich práv, konkrétne za ochranu v pracovnoprávnych, spotrebiteľských a
záväzkových vzťahoch, v oblasti vymoženia kompenzácií alebo zbavenia zodpovednosti v občianskoprávnej rovine.
Z tohto uhľa pohľadu vyznieva kritika z pohodlia akademickej pôdy podstatne oslabená ba priam nepochopiteľná. Avšak
nesmieme automaticky a nekriticky prijímať všetky „výdobytky“ v oblasti aplikácie práva EÚ. Aj socha Hélia stála nad
mestom Rhodos, avšak len dočasne. Preto aj členské štáty by mali opodstatnenou kritikou prispieť k „udržaniu,“
monumentu EÚ, pretože bez takéhoto uchovávania môže postupne zvetrávať ako rhodský kolos. Dovtedy však existuje
pre členské štáty len minimálny priestor na kritiku spôsobený „hard“ kvalitou práva EÚ.
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