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ÚVODNÉ SLOVO
prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc.,
dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vážené dámy a páni,
milí mladí kolegovia,
dovoľte, aby som Vás privítal v priestoroch Národnej rady SR, ktoré nám boli poskytnuté
v súlade s Memorandom o spolupráci medzi Právnickou fakultou UK a touto zákonodarnou
inštitúciou.
Miesto konania i obsah rokovania sa už stáva príznačným pre medzinárodnú konferenciu
„Míľniky práva v stredoeurópskom priestore“, ktorá sa koná po siedmy raz v Častej - Papierničke.
Potešiteľný je záujem o toto podujatie, ktorý dokonca presahuje kapacitné možnosti
podujatia a umožňuje čiastočný výber účastníkov. Prednosť v tomto prípade majú hostia zo
zahraničia, ktorých osobitne vítam a želám im, aby sa na Slovensku dobre cítili. Tento rok máme
hostí z Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska a Srbska.
Je známym faktom, že na podobných podujatiach, ako je toto naše, sú dôležité nielen
prednesené príspevky, ale aj osobné stretnutia. Tie umožňujú neformálnu výmenu informácií
a nadviazanie osobných kontaktov. Takto budované osobné kontakty sú základom dlhoročnej
spolupráce so zahraničnými partnermi.
Umožňujú spoločnú publikačnú činnosť i kvalifikačné postupy zúčastnených partnerov.
Nie zanedbateľnou je aj možnosť spolupráce pri tvorbe cezhraničných projektov. Vytváranie týchto
kontaktov je dôležité už na počiatku Vašej profesionálnej kariéry – vedcov a vysokoškolských
učiteľov.
Želám Vám, aby sa tento cieľ v priebehu konferencie všestranne naplnil.
Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto
podujatia.

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
dekan
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SEKCIA TEÓRIE A DEJÍN
ŠTÁTU A PRÁVA
recenzenti:
doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
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SYSTÉM ŽALÔB V RÍMSKOM PRÁVE V SÚVISLOSTI
S DELIKTOM KRÁDEŽE
Viktor Pančišin
Katedra dejín štátu a práva PF UPJŠ v Košiciach
Abstrakt: Rímsky štát si musel, podobne asi ako každá vtedajšia civilizácia, vytvoriť určitý systém
prostredníctvom, ktorého by vedel regulovať deliktuálne a vôbec akékoľvek protiprávne správanie
sa členov jeho spoločnosti, ktorým určitým spôsobom zasahovali alebo obmedzovali subjektívne
práva rímskych občanov. Týmito nástrojmi boli tresty vymáhane prostredníctvom žalôb - actiones.
Konkrétne pri obmedzení vlastníctva formou krádeže mal oprávnený podľa ustanovení rímskeho
práva viacero možností ako dosiahnuť nápravy tohto stavu. Cieľom príspevku bude preto bližšie
oboznámenie sa so žalobami uplatňujúcimi sa pri spáchaní tohto deliktu, s ich systematikou ako aj
ich vzájomnou komparáciou. Pre účely príspevku ako aj z dôvodu zachovania stanoveného rozsahu
1
jeho strán sa bližšie zameriame iba na dve takéto žaloby. Prvou z nich bude prétorská penálna
žaloba actio furti a druhou reiperzekútorná (vec vymáhajúca) žaloba condictio furtiva.
Klúčové slová : odveta, pokuta, actio furti,condictio furtiva.
Abstract: Roman state had to, just aboutlike allthe civilizations which existed in that era, createa
systemthroughwhichit
couldregulate
not
only
delictualbutany
illegalacts
ofmembers
ofthesociety,whichin some wayinterfered with theindividual rightsof Romancitizens.These
instrumentswerepenaltiesenforcedthroughactions-actiones. Specifically, when some sort of the
restriction of the ownership took place (in a form of theft), according to the laws of roman state the
plaintiff had several choices how to react. The paperwillthereforefocus on the actionsapplyingto
thisdelict, withtheirschemeand theirmutual comparison.For the purpose of this article we will present
only two of these potentially used actions. The first will be penal action made by preator by the
name of actio furti and the second one the action through which plaintiff could require return of the
thing itself – condictio furtiva.
Key words : revenge, fine, actio furti, condictio furtiva.
1

ÚVOD
Na úvod je potrebné poznamenať, že žaloby sa vo všeobecnosti, resp. v rámci rímskeho
práva diferencovali na dve základné skupiny a to na actio in rem a actio in personam, čiže na žaloby
vecné a osobné. Už z ich názvu je zrejmé, že vecné smerovali na ochranu vecných (absolútnych)
práv a osobné spravidla chránili relatívne subjektívne práva.
V najstaršej dobe sa takéto delenie ale nerozlišovalo a žaloba sa ako pojem ale ani v praxi
ešte nepoužívala. Protiprávny zásah do vlastníckeho práva iného (v podobe krádeže) spočiatku
zakladal vznik nároku na pomstu (svojpomoc) poškodeného voči osobe páchateľa. Preto svojpomoc
charakterizujeme ako akýsi primitívny spôsob nápravy pri obmedzeniach subjektívnych práv
uplatňujúci sa prevažne v raných obdobiach rímskeho štátu, resp. za čias existencie rodovej
spoločnosti.
Vývoj ale hlavne potreby rímskej spoločnosti si vyžiadali postup v úprave tejto otázky a preto
sa neskôr začali využívať iné, „modernejšie“ nástroje ochrany a to v podobe tzv. „výkupu z pomsty,“

1

Okrem nich mal poškodený k dispozícií aj vlastnícku žalobu rei vindicatio alebo prétorsky interdikt
utrubi, ktorý slúžil na ochranu držby
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alebo pôsobením prétora zavedené peňažné žaloby a neskôr (v klasickom období rímskeho štátu)
2
aj žaloby vec vymáhajúce - čiže nami skúmane actio furti a condictio furtiva.
2

CHÁPANIE ŽALÔB V RÍMSKOM PRÁVE
V súvislosti s predstaveným diferencovaním žalôb v rímskom práve ako aj skráteným
exkurzom do ich vývoja a uplatňovania v prípade spáchania deliktu krádeže pozorujeme, že systém
žalôb sa v rímskom práve chápal mierne odlišnejšie ako je tomu v súčasnosti.
Komparáciou s moderným chápaním právnej ochrany súkromných záujmov to môžeme
vysvetliť nasledovne : Zatiaľ čo prostredníctvom (napr. slovenského) moderného právneho poriadku
sú naše práva „kryté“ škálou rôznych sankcií, ktoré sa dajú aplikovať v prípade spáchania trestného
činu (ktorý je definovaný v rámci trestného zákona), rímske právo ochranu subjektívnych práv
chápalo odlišnejšie.
Rimania nemali tendenciu hovoriť o „právach“ v takom zmysle ako ich chápu moderné
právne poriadky. Skôr ich vyjadrovali prostredníctvom žalôb. Rímsky občan sa preto najprv musel
oboznámiť so skutočnosťou, či pre jeho situáciu existuje použiteľná žaloba (qualis actio) a až
následne sa mohol domáhať svojich práv, pretože nezriedka sa stávalo, že práve zlým výberom
žaloby sa zmaril aj samotný požadovaný nárok. V takýchto situáciách sa využívala právna pomoc
rímskych právnikov prostredníctvom ich tzv. respondere (právne rady), pomocou ktorých sa
poškodený alebo aj samotný prétor vedeli v nezrejmých právnych prípadoch rýchlo zorientovať.
Aj napriek tomu existovali v rímskom právnom poriadku medzery a aj keď bola krádež
uznávaným inštitútom rímskeho práva, vlastnícke práva k veciam neznamenali nič, ak neexistovali
žiadne špecifické žaloby, ktoré by ich ochraňovali.
Činnosťou prétora, jeho zmyslom pre vyššiu spravodlivosť, sa takéto chápanie v určitom
3
4
zmysle rozšírilo . Síce nezmenil fungujúci právny poriadok (okrem určitých výnimiek ) ale ponúkol
resp. doplnil jeho chápanie.
Takto sa vytvorili nové prostriedky právnej ochrany, ktoré okrem odstránenia systému
„zastaralých“ praktík (napríklad v podobe svojpomoci) mali za úlohu poskytnúť ochranu
subjektívnych práv predtým nechránených žalobou.
2.1

Actio furti a jej chápanie v rámci systému žalôb v rímskom práve
Jedným z takýchto nových ochranných prostriedkov, ktorý slúžil na potrestanie páchateľa
deliktu krádeže, bola žaloba nazývaná actio furti.
5
Systémovo sa zaraďovala resp. chápala sa ako tzv. actio poenae persecutoria čo
znamenalo, že bola určená na vymáhanie peňažných pokút. Z dôvodu, že sa k jej vytvoreniu pričinil
prétor, dostáva sa jej v ponímaní modernej romanistiky pomenovanie/prívlastok „prétorská žaloba“.
Mala viacero derivátov/variantov, ktoré sa od seba odlišovali nielen príponou (podľa toho
k akej krádeži došlo – manifesti/nec manifesti/concepti/prohibiti) ale hlavne výškou ustanovenej
pokuty (od dvojnásobku po štvornásobok hodnoty ukradnutej veci).
6
Niektoré z nich sa časom, ale najneskôr v justiniánskom práve prestali používať a preto za
„ustálený“ systém penálnych žalôb považujeme iba dve z nich a to konkrétne actio furti manifesti
(uplatňovaná v prípade spáchania zjavnej krádeže tzv. furtum manifestum) a actio furti nec manifesti
(uplatňovaná v prípade spáchania utajenej krádež tzv. furtum nec manifestum).
V klasickom rímskom práve bola žalobou, ktorej hlavným cieľom bolo potrestanie vinníka a
vyznačovala sa niekoľkými zvláštnosťami, medzi ktoré môžeme zaradiť aj tieto :
2

Pojem poškodeného a páchateľa sa v súvislosti s rozkladom pospolitých foriem organizácie
spoločnosti neustále zužoval - od rodu po veľkorodinu, k rodine individuálnej, až k osobe páchateľa
samotného a osobe poškodeného či jeho najbližším
3
Riggsby, A.M. : Roman Law and the Legal World of the Romans, Cambridge University Press,
2010, str 31
4
Tresty za delikt krádeže
5
Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Rímske právo , Praha, C.H.Beck 1995, str. 219
6
Actio furti concepti - znejúca proti tomu, u koho v dome bola ukradnutá vec nájdená. Ten bol
pasívne zodpovedný aj v prípade ak nebol zlodejom, ale vec mu bola podstrčená. Ak však neskôr
dokázal svoju nevinu, priznávala sa mu actio furti oblati voči skutočnému páchateľovi.
Ďalej to bola actio furti prohibiti. Tá smerovala proti osobe, ktorá neumožnila vykonanie prehliadky
svojho obydlia za účelom nájdenia ukradnutej veci a actio furti non exhibiti, ktorá smerovala proti
tomu, kto nepredložil na súde vec nájdenú počas domovej prehliadky.
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-

bola pasívne nezdediteľná - z pojmu poena, ktorá nebola náhradou škody a ktorá
nemala takýto účel, ale naopak bola trestom pre páchateľa a zadosťučinením
nahradzujúcim primitívnu formu pomsty pre poškodeného vyplývala jej neoddeliteľnosť
od osoby páchateľa. To znamenalo, že iba on ňou mohol byť postihnutý a jeho smrťou
7
actio poenalis zanikala.
- v súvislosti s deliktuálnym konaním otrokov či podriadených detí za ňu zodpovedal
pater familias/dominus.
Tejto zodpovednosti sa však mohol zbaviť a to vydaním osoby páchateľa
prostredníctvom tzv. noxae datio. Domnievame sa, že takéto konanie vlastníka/otca
8
predstavovalo akúsi pôvodnú formu ručenia z deliktu .
9
- vychádzala z deliktu a jej predmetom bola poena
Z posledného bodu je zrejmé, že klasické rímske právo ju chápalo ako žalobu znejúcu na
peňažné plnenie – pokutu, ktorej výška závisela od druhu spáchanej krádeže.
10
Spáchaním deliktu furtum manifestum sa tak mohla použiť actio furti manifesti uplatňujúca
11
pokutu vo výške quadruplum, čiže štvornásobku a v prípade spáchania furtum nec manifestum sa
použila actio furti nec manifesti znejúca na duplum, čiže dvojnásobok hodnoty ukradnutej veci.
Tieto dva druhy žalôb sa neodlišovali iba výškou pokuty z nich uplatniteľných, ale aj ich
použitím voči osobe páchateľa, prípade iným tretím osobám, ktoré sa mohli spolupodieľať na
páchaní krádeže - čiže v otázke pasívnej legitimácie.
Actio furti nec manifesti mala žalobnú formulu koncipovanú in ius concepta a mohla tak
smerovať nielen proti hlavnému vinníkovi krádeže, ale na základe klauzuly ope consilio, aj proti jeho
spolupáchateľom. Naopak actio furti manifesti mala žalobnú formulu (na základe prétorského ediktu)
koncipovanú in factum concepta a preto mohla smerovať iba proti samotnému páchateľovi krádeže
12
a nie aj voči jeho možným spolupáchateľom .
Aj napriek predstaveným rozdielnym znakom týchto dvoch druhov žalôb prejavujúcich sa
v otázkach tak výšky nároku z nich uplatniteľných ako aj výpočtu osôb, ktoré mohli byť za krádež
zodpovednými, pozorujeme aj ich spoločné znaky.
Hneď prvý spočíval v problematike pasívnej legitimácie vo vzťahu k rodine. Pre obe z nich
platilo pravidlo, podľa ktorého sa nemohli použiť voči členom vlastnej rodiny a v prípade ak by aj
došlo ku krádeži medzi manželmi, prichádzala do úvahy prétorská reiperzekutórna žaloba actio
rerum amotarum.
Ďalší bol vyjadrený v otázke aktívnej legitimácie, inými slovami použiteľnosti týchto žalôb
poškodeným. Na základe ustanovení gaiových Inštitúcií, konkrétne v ich 3. knihe a 203. fragmente
pozorujeme, že špecifikom actio furti bolo, že jej použitie neprináležalo výhradne iba vlastníkovi
ukradnutej veci.
13

Furti autem ei competit, cuius interest rem salvam esse, licet dominus non sit.
„Actio furti patrí tomu, kto má záujem na tom, aby vec zostala nezmenená, aj keď nie je (jej)
vlastníkom.“
To znamenalo, že aktívne legitimovanými mohli byť aj okradnutí nevlastnící, ktorí mali
záujem na tom, aby vec nebola odcudzená, lebo zodpovedali vlastníkovi veci za kustódiu. Medzi
nich sa zaradzovali napríklad komodatár, fullo, záložný veriteľ alebo nájomník.
V období klasického rímskeho práva sa okrem actio furti, začínajú presadzovať ďalšie
žaloby/prostriedky ochrany, ktoré páchateľa zaväzovali k navráteniu odcudzenej veci deliktom

7

Vážny, J.: Actiones poenales, Právnická fakulta UK v Bratislave, Bratislava 1923 , str. 38
V neskoršom období sa majiteľ moci (otec/vlastník) mohol zbaviť zodpovednosti aj vydaním
mŕtvoly páchateľa
9
Vážny, J.: cit. op. 7, str. 25
10
Krádež, pri ktorej bol páchateľ priamo prichytený – tzv. zjavná krádež
11
Krádež, ktorá vyšla najavo až po uplynutí určitého času – tzv. zatajená krádež
12
Vrana, V.: Niektoré aspekty furtum podľa klasického, justiniánskeho rímskeho práva a ius
commune, In: Delicta privata a crimina publica v rímskom práve, PF UPJŠ v Košiciach, Košice
2010, str. 18
13
Gai. Inst. 3, 203
8

13
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krádeže . My si však pre potreby príspevku predstavíme iba jednu z nich a to žalobu condictio
furtiva.
2.2

Komparácia condictio furtiva s actio furti
V závere časti príspevku pojednávajúcej o charakteristike ako aj vnútornej diferenciácie
penálnej žaloby actio furti sme si uviedli, že popri nej sa postupne priznávala aj špeciálna žaloba na
15
vrátenie ukradnutých veci, nazývaná condictio furtiva. .
V tejto časti sa, na základe získaných informácií a vedomostí o actio furti z predchádzajúcej
časti príspevku, pokúsime o predstavenie ich vzájomného vzťahu – spoločných ako aj rozdielnych
znakov.
Condictio furtiva charakterizujeme ako žalobu majúcu charakter actio rei persecutoria. To
znamenalo, že znela, resp. sa prostredníctvom nej požadovalo od páchateľacondictit rem suam
(„navrátenie veci vlastnej“). Pre jej bližšie pochopenie si pre ilustráciu uvedieme úryvok
z justiniánskych Digest, v ktorom právnik Ulpiánus opisuje problematiku možnosti jej použitia.
16

In furtiva re soli domino condictio competit
„Vo vzťahu k ukradnutým veciam condictio furtiva patrí iba vlastníkovi ukradnutej veci.“
Hoci aj condictio furtiva vychádzala z deliktu krádeže, na základe predstavenia jej
charakteristiky ako aj názoru právnika Ulpiána v Ulp 13.1 a poznatkov o actio furti ohľadom
problematiky aktívnej legitimácie jej použitia (uvedenej v Gai. Inst, 3.203) sa nám naskytujú hneď
dva výrazne rozdiely medzi týmito žalobami. Tie spočívali v skutočnostiach:
- Aktívnej legitimácie – na rozdiel od actio furti ju mohol uplatniť výhradne vlastník (soli
domino) ukradnutej veci a preto sa jej v modernej romanistike dáva prívlastok
vlastnícka žaloba.
- Úprave z nich plynúceho nároku – už z jej základnej charakteristiky ale
hlavne zaradenia do skupiny actiones rei persecutoria je očividné, že jej cieľom bolo
navrátenie veci a práve touto problematikou sa budeme bližšie zaoberať v ďalšej časti
príspevku.
Aj keď sme si stanovili, že v tejto časti sa budeme výhradne zameriavať na problematiku
komparácie condictio furtiva a actio furti a ich spoločných a rozdielnych znakov, pri skúmaní nároku
plynúceho z tejto žaloby sme sa stretli s určitou zaujímavosťou.
Tá predstavuje skutočnosť, že použitie condictio furtiva ako ochranného prostriedku môžeme
na jednej strane chápať aj ako zvláštnosť/anomáliu a to z dôvodu, že v prípadoch ak došlo
k odcudzeniu veci a poškodený si nárokoval jej navrátenie, vo väčšine prípadov by uspel
prostredníctvom použitia rei vindicatio.
Tá bola charakteristická tým, že :
- sa priznávala vlastníkovi, ktorý svoju vec nedržal a smerovala voči držiacemu
páchateľovi – zlodejovi,
- nárokovalo sa ňou navrátenie veci a
- sa prostredníctvom nej
žiadalo spolu s vecou vydať všetky plody, ktoré k nej od
17
začiatku sporu pribudli .
Z uvedeného výpočtu by sa mohlo zdať, že condictio furtiva bola vlastne nepotrebnou
žalobou, pretože na všetky prípady krádeže kde sa požadovalo navrátenie veci sa mohlo uplatniť rei
vindicatio a tým, že obe mali rei perzekútoný charakter sa nemohli ani kombinovať - bola medzi nimi
tzv. selektívna žalobná konkurencia.
No eventuálna skutočnosť existencie, či skôr neexistencie držby ukradnutej veci páchateľom
spôsobovala pri použití rei vindicatio v mnohých prípadoch problémy, pretože nebolo ničím
18
nezvyčajným, že páchateľ mohol vec zničiť . Môžeme tvrdiť, že v týchto prípadoch, čiže pri
poškodení či zničení veci sa reštitučný princíp (navrátenie veci) pri použití rei vindicatio nepresadil
14

v podobe rei vindicatio alebo condictio furtiva
Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. cit. op. 5, str. 232
16
Ulp. D 13.1
17
V prípade nedobromyseľného držiteľa sa rei vindicatio uplatňovalo aj na plody ktoré nadobudol aj
pred začatím litiskontestácie
18
Patrick Mac Chombaich De Colquhoun: A summary of Roman Civil Law, V. and R. Stevens and
Sons, 1860, str. 432
15

14

konzekventne. Pokým prokuliáni robili žalovaného zodpovedným aj v prípade náhodného zničenia
veci v období medzi litiskontestáciou a vynesením rozsudku, sabiniáni zastávali názor, že
zodpovedným bol iba v prípade jej úmyselného zničenia.
Na druhej strane špecifickosť condictio furtiva vychádzala z toho, že mohla byť uplatniteľná
v prípadoch kedy už vec neexistovala, pričom bolo absolútne irelevantné, či páchateľ krádeže takúto
vec spotreboval, stratil, alebo mu bola ukradnutá a to či už svojou vinou alebo náhodou.
...quia uidetur, qui primo inuito domino rem contrectaureit, semper in restituenda ea, quam nec
19
debuit auferre, moram facere .
„...ak sa niekto dopustí odcudzenia cudzieho majetku bez vedomia jeho majiteľa, vždy sa na neho
bude nahliadať že je v omeškaní“
Pre condictio furtiva totiž platilo pravidlo fur in semper mora („zlodej je vždy v omeškaní“) na
základe, ktorého bol vystavený zodpovednosti aj v takýchto situáciách. A práve tieto prípady
„nahrávali“ condictio furtiva ako žalobe pre krádež, ktorú bolo možné využiť ak rei vindicatio nemala
účinok
Keby sme sa mali vrátiť k nami stanovenému problému v rámci tejto časti príspevku a to
komparácií condicito furtiva s actio furti, zistili by sme, že by bola v tomto prípade neopodstatnená a
to z dôvodu, že prostredníctvom nej sa vymáhala poena a nie samotná ukradnutá vec. Preto logicky
pri použití actio furti existencia či neexistencia ukradnutej veci nehrala žiadnu úlohu a už vôbec
nejako nezbavovala zodpovednosti páchateľa zaplatiť pokutu.
Na druhú stranu ďalší výrazný rozdiel pri ich porovnávaní predstavovala, okrem už
spomínanej problematiky aktívnej legitimácie a nárokov z nich vyplvývajúcich aj otázka pasívnej
legitimácie. Tú môžeme chápať hneď v dvoch rovinách.
Prvú pozorujeme prostredníctvom vzťahu týchto žalôb (actio furti, condictio furtiva) voči
samotnému páchateľovi a druhá možnosť ich použitia voči iným osobám podieľajúcim sa na delikte
krádeže - spolupáchateľom.
Už pri charakteristike penálnej actio furti sme si spomenuli, že mohla smerovať len voči
samotnému páchateľovi a že jeho smrťou zanikala.
V 13. knihe justiniánskych Digest, ktoré sa zaoberajú problematikou condictio furtiva, mal
právnik Paulus na túto problematiku v súvislosti s condictio furtiva odlišnejší názor. Samotný text
fragmentu pochádzajúceho z tejto knihy hovorí : ...numquam enim ea condictione alius quam qui
20
fecit tenetur aut heres eius („pretože nikto iný nie je zodpovedný z tejto krádeže ako zlodej
samotný alebo jeho dedič“).
Rozdiel medzi actio furti a condictio furtiva v tejto otázke potom spočíval v skutočnosti, že
condictio furtiva sa dala využiť nielen proti žijúcemu zlodejovi, ale postihovala aj jeho dediča.
V súvislosti s „druhou“ rovinou chápania pasívnej legitimácie pri porovnávaní týchto žalôb
a pri použití predstaveného fragmentu ďalej vyvodzujeme (teda ak vychádzame striktne z jeho
textu), že pasívne legitimovaný boli výlučne iba páchateľ alebo jeho dedič. To znamenalo, že sa
vylučovalo akékoľvek jej použitie voči spolupáchateľom deliktu krádeže, v takom zmysle ako to bolo
ustanovené pre actio furti nec manifesti.
Súhlasíme teda s názorom, že condictio furtiva ich nechápalo ako zodpovedných z dôvodu,
21
že oni nekradli, nedržali alebo nejako neužívali ukradnutú vec.
3

ZÁVER
Záverom by sme mohli konštatovať, že síce predstavené žaloby ako nástroje právnej
ochrany nemožno porovnávať s ich modernými nástupcami, no na vtedajšiu dobu nebolo právneho
poriadku, ktorý by disponoval prepracovanejším a dokonalejším ochranným aparátom.
Najväčšiu devízu pri ich uplatňovaní pozorujeme v súvislosti so skutočnosťou, že medzi
žalobami penálnymi a vec vymáhajúcimi existovala kumulatívna žalobná konkurencia. To
znamenalo, že sa mohli navzájom kombinovať – nie však (tak ako sme si to uviedli pri skúmaní
condictio furtiva s rei vindicatio) vec vymáhajúce navzájom.
To znamenalo, že ak došlo ku krádeži, poškodený mohol kombinovať napríklad actio furti
nec manifesti s vlastníckou rei vindicatio alebo condictio furtiva na vydanie veci a práve táto
skutočnosť poskytovala poškodenému výraznú podporu pri domáhaní sa jeho práv.
19

Tryph D 13.1.20
Paul 13.1.5
21
Patrick Mac Chombaich De Colquhoun, cit. op. 18, str. 432
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K VYBRANÝM PRÍČINÁM ZMIEN RÍMSKYCH KONTRAKTOV1
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá siedmimi vybranými príčinami zmien rímskych kontraktov, ktoré
nastali vo vývoji rímskeho práva. Článok si nekladie za úlohu vyčerpávajúco hodnotiť materiálne
pramene práva, je len akousi úvahou nad rôznymi faktormi ovplyvňujúcimi tvorbu a aplikáciu práva.
Kľúčové slová: kontrakt, zmena, vývoj, reálny kontrakt, konsenzuálny kontrakt, pôžička,
vypožičanie, úschova, nájomná zmluva, kúpna zmluva, pracovná zmluva, manželská zmluva,
verejné právo, súkromné právo, cisár, kresťanstvo, stipulatio, traditio, príčiny.
Abstract: The paper deals with seven selected causes of changes contracts that have occurred in
the development of Roman law. Article does not attempt the task of comprehensively evaluate
material source of law, it deals only kind of reflection of the different factors affecting the
development and application of law.
Key words: contract, change, development, real contract, consensual contract, loan, deposit, lease,
purchase agreement, employment contract, marriage contract, public law, private law, emperor,
Christianity, stipulatio, traditio, causes.
1

ÚVOD
Systém rímskych kontraktov je inšpiráciou pre mnohé právne systémy a vo vývoji rímskeho
práva zažil svoje víťazstvá aj pády. Pokým sa systém kontraktov kreoval do ustálenej podoby, ktorú
nám ponúkajú pramene justiniánskeho práva, pôsobili naň rôzne faktory a mechanizmy, ktoré
zapríčinili vznik nových druhov kontraktov, rozdelenie kontraktov na reálne a konsenzuálne,
odčlenenie osobitnej kategórie tzv. kvázikontraktov a pod. Či už to bolo pôsobením materiálnych
prameňov práva, alebo vývojom právnej vedy a interpretácie, či zvýšenou podporou vymožiteľnosti
práva zdokonalením systému žalôb, systém rímskych záväzkov ostáva jedným
z najpremyslenejších a najdokonalejších systémov v právnom vývoji vôbec.
2

K RÔZNYM PRÍČINÁM ZMIEN KONTRAKTOV V RÍMSKOM PRÁVE
V klasickom rímskom práve bola pre vznik kontraktov charakteristická najpoužívanejšia
forma vzniku, stipulatio. Stipulatio bol formálny, abstraktný a čisto zaväzovací právny úkon, ktorý
spočíval v ústnom prejave vôle. Je zrejmé, že zákonodarca neuvažoval nad podporou ústneho
prejavu vôle zavedením písomného, nakoľko si to materiálne podmienky života v Ríme
nevyžadovali.
Na vývoj legislatívy pôsobila aj sila právnikov, nakoľko mali možnosť pozerať sa na problémy
vznikajúce v praxi v súvislosti s jednotlivými inštitútmi rímskeho práva. Ich pohľad bol jasnejší ako
pohľad tvorcu práva. Preto sa javí prekvapujúce zistenie, že Rimania vyvinuli jednu jedinú zmluvu
určenú písomnou formou, ako obsahovo rovnocennú k zmluve uzavretej na základe stipulatio, ktorá
bola rovnakou zmluvou no odlíšenou v novej definovanej forme, bezo zmeny funkcie, a to kúpnu
2
zmluvu. Takéto zmluvy by samozrejme boli veľmi užitočné, predovšetkým v situáciách, kedy
stipulatio nebolo vyhovujúce najmä z dôvodu, že strany nemohli byť spoločne prítomné pri vzniku
záväzku. V tomto prípade zmluva uzavretá v písomnej forme mohla slúžiť ako dôkaz. V skutočnosti
je možné predpokladať, že mnohé zmluvy, vrátane tých, ktoré boli uzavreté pomocou stipulatio, boli

1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV-0607-10.
2
Just. Inst. 3.23.pr.
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4

duplicitne zachytené aj v písomnej podobe a to najmä s cieľom poskytnúť potvrdenie a
zabezpečiť, aby sa na podmienky, ktoré sa pri zmluve dohodli, nezabudlo.
Rimania veľa nevedeli o možnosti či užitočnosti písomných zmlúv: tieto boli štandardné
5
a klasické napr. v Grécku. Aj právnik Gaius si bol v 2. storočí n. l. dobre vedomý existencie
6
gréckych písomných zmlúv kontrastujúcich s rímskymi kontraktami uzavretými ústnou formou.
Absencia písomnej formy v tvorbe zmluvy požaduje vysvetlenie, ktoré nemôže byť ani
ekonomické ani sociálne. Najpravdepodobnejším vysvetlením, ktoré naznačil vo svojom článku A.
7
Watson je to, že stipulatio, ako pôvodný spôsob uzavretia záväzku sa zaužívala v čase, keď
písomná forma uzavretia záväzku nebola rozšírená.
Zvyk pri pohľade na stipulatio, ako spočiatku na jediný spôsob vzniku kontraktu, bol tak
hlboko zakorenený, že ostatné spôsoby vznikli skôr ako výnimky alebo odchýlky od nej, a to iba
vtedy, ak stipulatio bolo zjavne nevhodné. Myšlienka vytvorenia nového typu zmluvy definovanej
formou, ktorá by mohla byť použitá vo všetkých situáciách, kde by stipulatio použité byť mohlo (ako
alternatívna možnosť vzniku) ako aj tam, kde by použité byť nemohlo (ako jediná možnosť vzniku),
rímskych právnikov nenapadla.
V tejto súvislosti je napríklad rovnako prekvapujúce, že zrejme najčastejší spôsob vzniku
záväzku, kúpna zmluva, sa vyvinula z časového hľadiska pomerne neskoro. Do zavedenia razby
8
mincí, t.j. okolo roku 275 pred n. l. bola zámenná zmluva- výmena tovaru za tovar- uzavretá vo
forme stipulatio najčastejším typom obchodnej transakcie staroveku.
Dokonca aj po zavedení peňazí, bola zámenná zmluva bežným druhom záväzku. Napriek
tomu sa však zámenná zmluva dočkala svojej právnej podoby až o niekoľko storočí neskôr, a to až
9
po vzniku kúpnej zmluvy, a nebola nikdy úplne prijatá do systému rímskych kontraktov.
Ako zmluva bolo veľmi neuspokojivá: na jej vznik sa požadovalo odovzdanie tovaru jednej
strany, a žaloba znela len na hodnotu dodaného tovaru. Je tu viditeľný jasný kontrast s emptiovenditio, na ktorej vznik sa vyžadovala iba dohoda strán o predmete a kúpnej cene a žaloba znela
na vrátenie peňazí rovnajúcich sa tomu, čo mal odporca dať alebo čo bolo v súlade s dobrou vierou.
V prípade ak malo dôjsť k výmene tovaru na rôznych miestach, teda obchodníci neboli priamo,
tvárou v tvár, jediný spôsob, ako zámennú zmluvu uzavrieť bola pre jedného len možnosť poslať za
seba zástupcu, často so značnými nákladmi a nepríjemnosťami, najmä ak išlo o závislého člena
jeho rodiny, ako syna v patria potestas alebo otroka, ktorí mali prevziať tovar alebo sa zapojiť do
vzájomných stipulationes.
Uvažovať nad tým, že rímski obchodníci zabúdali na používanie razených mincí, prípadne že
rímski právnici nevedeli nájsť vhodnú právnu úpravu pre zámennú zmluvu by zrejme bolo
nesprávne, inak by nevynašli taký zaujímavý kontrakt akým bezpochyby emptio-venditio je.
2.1

Prvá príčina- spoločenská potreba
Mohlo by sa teda zdať, že jednou z príčin vzniku niektorých kontraktov v rímskom práve boli
spoločenské potreby, ktoré vyústili v právne zdôvodnenie v legislatívnej úprave.
Nič to neilustruje jasnejšie ako spor Sabiniánov a Prokuliánov ohľadom toho, či je zámenná
zmluva vlastne druhom kúpnej zmluvy, pretože pri nej sa musí dať jednoznačne určiť čo je vec a čo
10
je kúpna cena. Sabiniáni tvrdili, že Homérov text potvrdzuje, že zámena je najstaršou formou

3

Just. Inst. 3.21.
Ako nelogická sa javí akceptácia písomnej formy ako formy evidencie záväzku, ktorý vznikol
stipulatio. Zrejme sa poukazuje na zámer zmluvných strán, ale môžeme povedať isto, že evidencia
záväzku v tomto zmysle sa určite netýka zachovania formy právneho úkonu.
5
Bližšie pozri v: MACDOWELL, D. M: The Law in Classical Athens. Ithaca: 1978. s. 233.
6
Gai. Inst. 3.134.
7
WATSON, A.: „The Evolution of Law: The Roman System of Contracts.“ Scholarly Works.
University of Georgia:1984. s.17
8
Viac pozri napr. v: CRAFWORD, M. H.: Roman Republican Coinage. Cambridge: 1976. s. 35
a nasl.
9
Vývoj zámennej zmluvy pred Justiniánskou kodifikáciou je veľmi nejasný a diskutovaný. Viac
k nemu pozri v: KASER, M.: Privatrecht I. supra note 4. s.381.
10
Gai. Inst. 3.141, Just. Inst..3.23.1, D.19.4.1 pr.
4
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11

predaja. Prokuliáni nesúhlasili a svoje tvrdenie objasnili tým, že zo zámennej zmluvy nie je jasné
čo je „predmetom kúpy“ a čo je „kúpnou cenou“. A preto vnímali zámennú zmluvu ako zloženú
z dvoch kúpnych zmlúv, kde obaja sú kupujúcim aj predávajúcim zamenených vecí.
Potreba vytvorenia kúpnej zmluvy ako možnosti vymeniť tovar za peniaze sa javila ako
logická najmä z dôvodu, že výmena tovaru za tovar sa uskutočňovala najmä v malých komunitách,
prípadne medzi osobami, ktoré mali blízky kontakt (susedia, rímske rodiny a pod.) alebo akú takú
vzájomnú dôveru (známi, obyvatelia jednej obce a pod.). Akonáhle sa však spoločenská situácia
menila v dôsledku napredovania obchodnej politiky a bolo nutné za tovarom vycestovať, prípadne
realizovať výmenu tovaru s osobami, ktoré si boli navzájom cudzie alebo prípadne ani nešlo
o rímskych občanov, bolo nutné uvažovať o znížení dôvernosti týchto záväzkov, resp. o vytvorení
výmeny tovaru za novú formu hodnotového prostriedku, ktorý by mal čisto všeobecný charakter.
2.2

Druhá príčina- spoločenský vývoj
Ak už uvažujeme nad dôvodmi formy a druhov niektorých kontraktov v rímskom práve,
a rôznych príčinách ich podôb, nemali by sme opomenúť ani dôvody a spôsoby ich vzniku a zániku.
Ako jeden z prvých dôvodov sa javí spoločenský vývoj. S hospodárskymi a ekonomickými zmenami
sa neodmysliteľne spája aj tvorba a zmeny práva. Hospodárske a spoločenské zmeny, teda zmeny
reálnych podmienok života spoločnosti nutne musia vyústiť aj k zmenám v oblasti právnej, nakoľko
právny poriadok na tieto zmeny musí pružne reagovať, inak by sa mohlo stať, že prestane plniť
svoju funkciu, teda prestane vhodnými prostriedkami regulovať spoločenské vzťahy a z toho
následne vznikajúca svojvôľa by mohla vyústiť v celkový chaos a anarchiu.
2.3

Tretia príčina- vplyv zákonodarcu
Nie všetky zmeny v spoločnosti, napr. vojny, občianske a svetové, zmena spoločenského
zriadenia a pod. však nutne vedú k zmenám práva. Zväčša sa nedotýkajú takých oblastí práva ako
sú právo rodinné a osobné, no enormne sa dotýkajú práva administratívneho a štátneho. Aj
v rímskom práve je možné badať takéto zmeny v priereze vývoja rímskeho právneho poriadku. Išlo
napr. o zmeny z dielní rímskych panovníkov (cisárov, kráľov a pod.), ktorí v súlade s vlastným
presvedčením o riadení ríše navrhovali a menili spoločenské zriadenie a formu vlády. S ohľadom na
tieto zmeny sa však zväčša nemenilo výrazným spôsobom súkromné právo, resp. v svetle tohto
článku právo záväzkové. Dá sa povedať, že kontraktuálny systém pružne reagoval na potreby
aplikačnej praxe a v zmysle rímskeho systému žalôb sa ako mienkotvorný prvok vykryštalizovala
potreba právnej ochrany, no vládca sám o sebe do systému záväzkov nezasahoval.
Mohol však výrazným spôsobom ovplyvniť písané právo, ako sa stalo napr. v čase Justiniána
II., ktorý svojou rozsiahlou rekodifikáciou neprehľadného práva dosiahol jednoznačnosť a právnu
istotu aj v súkromnom práve. Rekodifikačná komisia, ktorá pracovala na jednotlivých častiach
justiniánskej kodifikácie, ktorej podoba sa nám zachovala doteraz, musela uvažovať aj nad takými
elementmi, ako je zastaralosť niektorých inštitútov a preto sa tieto do justiniánskej úpravy nedostali.
Takýmto inštitútom bolo napr. poručníctvo nad ženami sui iuris, ktoré v Institutiones nenašlo svoju
právnu podobu a zaniklo. Spolu s týmto inštitútom zanikla aj právna ochrana slúžiaca poručníkovi
nad ženou a žene k dosiahnutiu vyporiadania vzájomných záväzkov z poručníctva.
V tomto zmysle napr. v Justiniánskej rekodifikácii nachádzame vyššie spomenutú zámennú
zmluvu ako osobitný druh reálneho kontraktu, ktorý vzniká odovzdaním veci a naopak kúpna zmluva
12
vzniká vôľou súhlasiacich strán.
2.4

Štvrtá a piata príčina- vymožiteľnosť práva zabezpečená odplatnosťou právneho
úkonu
Rímsky kontraktuálny systém tvorili rôzne skupiny záväzkov (konsenzuálne, reálne,
odplatné, bezodplatné, jednostranné, dvojstranné, kauzálne, abstraktné, literárne, verbálne atď. )
Dôvodom širokého množstva kategorizácii kontraktov nebola zrejme cielená realizácia potreby
Rimanov, vedúca k vopred premyslenému systému, ktorý by postihoval všetky životné situácie
s ohľadom na možnosť vzniku záväzku, ale postupné kreovanie jednotlivých druhov s ohľadom na
materiálne pramene práva.
11
12

D.18.1.1.1.
D. 19.4.1.2.
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Dôsledkom rôznej variácie životných situácií bol vznik jednoduchých zmlúv, ktoré sa neskôr
doplnili o jednu či dve náležitosti a začali sa na základe tohto pravidla nutne vzájomne odlišovať.
Ako prvé, z hľadiska formy, ktorú som objasnila vyššie sa zrejme vyvinuli záväzky, ktoré
vznikali ústnym prejavom vôle subjektu. V rímskom práve nemáme núdzu o jednostranné záväzky,
napr. úschova, pôžička, vypožičanie, príkazná zmluva a podobne, ktoré vlastne zaväzovali len jednu
stranu, teda zodpovednosť z týchto záväzkov zasahovala len jednu zo strán.
Depositum ako reálny kontrakt slúžila na bezodplatné uloženie veci do starostlivosti
uschovávateľa, ktorý mal povinnosť do určitého času sa o vec starať, opatrovať ju, nesmel ju užívať,
inak by sa dopustil krádeže úžitku. V tomto zmysle úschova vznikala odovzdaním veci ukladateľom
13
uschovávateľovi a zanikala opačným úkonom. Ako som už spomenula, tento úkon sa vykonával
bezodplatne, čo však neznamenalo, že pokým uschovávateľovi vznikli náklady na vec, nesmel ich
žiadať od ukladateľa. Ukladateľ bol povinný uschovávateľovi nahradiť náklady na udržanie
a uchránenie veci, napr. lekárske ošetrenie zvierat a pod., nie však tzv. luxusné náklady.
Uschovávateľ bol vždy cnostnou osobou, rímskym občanom, ktorý vykonaním úschovy získaval
uznanie. Úschova bola prejavom maximálnej dôvery v jeho schopnosti a vlastnosti. Ten, kto zveril
vec do opatery nedbanlivému priateľovi, prípadne tomu, kto vec neopatroval dostatočne starostlivo
a v dôsledku krádeže o ňu prišiel, jej stratu musí pripísať vlastnej nerozvážnosti pri voľbe
14
depozitára.
Pôžička bola rovnako bezodplatným právnym kontraktom a na rozdiel od bezodplatného
15
vypožičania boli jej predmetom zastupiteľné, druhovo určené veci (počtom, mierou a váhou).
Predmetom vypožičania bola individuálne určená vec. Dôvodom oddelenia týchto dvoch kontraktov,
ktoré, ako môžeme predpokladať, boli na začiatku jedným, bol práve objekt záväzkového vzťahu.
Jeden kontrakt, ktorého účelom by bolo vrátiť vec, bez ohľadu na jej druh, by mohol viesť k širokej
škále konfliktných situácií, ktoré by ústili do sporov. Preto bolo nutné uvažovať o odlíšení s ohľadom
16
na predmet a vzťah k predmetu (či sa nadobúda vlastnícke právo alebo naturálna držba), nakoľko
spôsob uzavretia- reálne odovzdanie veci, ako aj jeho rovnaký zánik- ostali zachované.
Zaujímavé je uvažovať aj nad tým, že keď tieto kontrakty spoplatníme, z vypožičania
17
a pôžičky sa stane nájom veci a z úschovy nájom pracovnej sily- pracovná zmluva. Odplatnosťou
sa teda z reálnych kontraktov založených čisto na dôvernej báze v spravodlivosť a dobromyseľnosť
strán stával odplatný kontrakt, kde odmena v zmysle mzdy a nájomného plnila funkciu istoty
a obojstrannej záväznosti.
2.5

Šiesta a siedma príčina- vplyv náboženstva a tzv. cudzí prvok
Okrem vedúcej osobnosti ríše sa v zmenách, resp. vo vzniku a zániku niektorých právnych
inštitútov mohlo odzrkadliť i vierovyznanie, čoho je rímske právo ideálnym dôkazom. S ohľadom na
reálie boli Rimania jednoznačne osobití, nakoľko vo svojom historickom vývoji ich polyteizmus
diskontinuálne vyústil v jednoznačný monoteizmus. Zatiaľ čo takmer tisíc rokov uctievali rôznych
bohov podľa vzoru Grékov a na začiatku letopočtu boli kresťania prenasledovaní ako sektári, po
18
Milánskom edikte v roku 313 n. l. sa katolicizmu stal rovnoprávnym náboženstvom v ríši a za 67
19
rokov bolo toto náboženstvo vyhlásené dokonca za štátne . Bez ohľadu na zmysel takéhoto činu
(vierovyznanie alebo číra strategickosť), cirkev a náboženstvo sa stalo „pulzom novej doby“
a neodmysliteľne sa odrazilo aj v zmene práva. Do nástupu kresťanstva sa manželstvo, uzatvárané
ako manželská zmluva, t.j. záväzok medzi mužom a ženou, ktorý vznikal vzájomnou výmenou
dvoch zhodných prejavov vôle (manželským súhlasom) neuzatváralo ako sviatosť. Išlo o záväzok,
ktorý vznikol medzi osobami rôzneho pohlavia rôznymi spôsobmi prejavu vôle (confarreatio,
coemptio alebo usus) ako vzťah faktickej povahy. Z neho následne vyplývali nevyhnutné právne
13

Just.Inst.3.15.3.
Tamtiež.
15
Just.Inst.3.15.1.
16
Just.Inst.3.15.pr.
17
Just.Inst.3.15.2.
18
Milánsky tolerančný edikt bol vyhlásení cisárom Konštantínom Veľkým a Licíniom.
19
Kresťanstvo bolo vyhlásené ediktom cisára Theodosius I. za jediné štátne náboženstvo v Rímskej
ríši v roku 380 n. l. Edikt znamenal koniec pohanským kultom. V roku 392 n. l. zakázal ďalším
ediktom akékoľvek prejavy pohanstva či na vidieku, alebo v mestách.
14
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dôsledky ako legitímnosť potomkov narodených v manželstve, impedimenta matrimonii
v absolútnom aj relatívnom zmysle a pod. S ohľadom na svetský dôvod uzatvorenia manželskej
zmluvy- z vôle muža za účelom zachovania rodiny a rodinného majetku zabezpečením legitímnych
dedičov- sa manželstvo rozvádzalo opačným úkonom ako vznikalo. Po prijatí kresťanstva ako
štátneho náboženstva sa zmysel manželstva povýšil na sviatosť a bola zakotvená duchovná
nerozlučnosť manželov v zmysle zásady: „Čo Boh spojí, človek nerozdeľuj“. Kánonické právo teda
začalo prenikať do svetského práva a aktívne vústilo do niektorých nevyhnutných zmien ako napr.
že biskupi sa dostali na úroveň vysokých štátnych úradníkov a mohli rozhodovať v súdnych sporoch
20
veriacich v ríši.
Tzv. „cudzím prvkom“, v zmysle vyššie uvedeného, sa myslí nutnosť riešiť vzťahy medzi
príslušníkmi rôznych národov. V rímskom práve nič neobvyklé. Nakoľko sa Rímska ríša počas
svojej existencie pýšila naozaj obrovským územným rozmachom a podmanila si počas svojej
existencie rôzne národy, bolo nutné vyriešiť aktuálne otázky, týkajúce sa toho, že ius civile
„nepostačovalo“ na pokrytie týchto vzťahov a preto sa vyvinul osobitný systém práva, tzv. ius
gentium. Rímski miestodržitelia v provinciách, kde sa miešalo pôvodné obyvateľstvo
s novoprisťahovalcami z Ríma, museli riešiť právne spory s cudzím prvkom. Rimania veľmi rýchlo
pochopili, že umelé a násilné zavádzanie rímskeho práva by vyústilo do ďalších konfliktov a preto
veľmi prezieravo nechali, aby sa obyvateľstvo riadilo svojim pôvodným domácim právom a zvykmi
a len v prípade sporov sa aplikoval hybrid medzi rímskym a domácim právom. Rímske právo sa
v tomto zmysle pružne ohýbalo a prispôsobovalo právnemu poriadku domáceho provinčného
obyvateľstva. A tak pokiaľ napr. na území mesta Rím nebolo možné, aby žena sui iuris bez pomoci
21
poručníka viedla súdny spor , v provinciách, napr. v Malej Ázii to možné bolo.
3

ZÁVER
Úlohou tohto článku nebolo vyčerpávajúco analyzovať všetky príčiny a spôsoby zmien
rímskeho práva. Je skôr len zamyslením sa nad tým, do akej miery „vonkajšie“ vplyvy môžu viesť
v konečnom dôsledku k zmenám v právnom systéme, zmenám v tvorbe a aplikácii práva.
Ako som už vyššie spomenula, je nespočetne veľa mechanizmov vedúcich na jednej strane k
zmene práva- napr. cielené rekodifikácie, zmeny formy vlády, náboženstva a na strane druhej
je nespočetne veľa mechanizmov, ktoré môžu ovplyvniť jeho aplikáciu, t.j. procesnú stránku a
dokázateľne existuje i mnoho elementov, ktoré môžu vplývať napr. na konkrétnu formu prejavu vôle
a jej zmeny, ktoré vedú k jeho vzniku a zániku.
V tomto článku som sa zamerala na sedem príčin a to na spoločenskú potrebu, spoločenský
vývoj, vplyv zákonodarcu, vymožiteľnosť práva, odplatnosť práva, vplyv náboženstva a tzv.
„cudzieho prvku“ na vývoj rímskych kontraktov. V zmysle vyššej úvahy je na mieste povedať, že
právny poriadok vždy závisí od tvorcu práva- zákonodarcu, od ekonomických a hospodárskych
podmienok života spoločnosti a od ostatných právnych poriadkov, ktoré je nutné do istej miery
zosúlaďovať, nakoľko spoločnosť je nútená kooperovať (či už ide napr. v oblasti súkromného práva
o uzavretie sobášov medzi príslušníkmi rozdielnych štátov alebo v prípade častých obchodných
záväzkov medzi príslušníkmi rôznych štátov.)
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ZÁSADA SUPERFICIES SOLO CEDIT V RÍMSKOM PRÁVE
1
A V SÚČASNEJ PRÁVNEJ REALITE
Jana Kováčiková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zameriava na jednu z najprirodzenejších zásad rímskeho
práva nazývanú ako superficies solo cedit. Pozornosť je venovaná pôvodu a uplatňovaniu zásady
v rímskom práve, jej prejavu naprieč slovenským právnymi dejinami a v súčasnej právnej realite,
ktorá je poznačená absenciou superficiálnej zásady. V súvislosti s rekodifikačnými tendenciami
súkromného práva na Slovensku pojednáva príspevok o potenciálnom znovuzavedení superficies
solo cedit do nášho právneho poriadku a načrtá úvahy de lege ferenda. Cieľom príspevku je
poukázať na výhody a nevýhody superficiálnej zásady, zhodnotiť či je nevyhnutnézásadu opätovne
recipovať do právnej úpravy nášho štátu podľa vzoru väčšiny európskych krajín alebo je účelnejšie
a výhodnejšie zachovať aktuálny status quo.
Kľúčové slová: superficies solo cedit,pozemok, právo stavby, rímske právo.
Abstract: The conference paper analyzes one of the most natural principles of the Roman law
called superficies solo cedit. The attention is focused on the origin of the principle and its application
in the Roman law, its expression throughout the Slovak legal history and also in the current legal
reality, which is characterized by the absence of the superficial principle. With respect to the
tendencies to recodify the private law in Slovakia this paper discusses the potential reintroduction of
superficies solo cedit into our legal system and outlines the considerations de lege ferenda. The aim
of this paper is to emphasize the advantages and disadvantages of superficial principle, to assess
whether it is necessary to re-receive the principleinto the legislation of our countryaccording to the
most European countries or it is more effective and preferable to retain the current status quo.
Key words: superficies solo cedit, land, building rights, roman law.
1

ÚVOD
Parémia superficies solo cedit, v českých a slovenských prameňoch prekladaná spravidla
2
v znení „povrch ustupuje pôde,“ vyjadruje princíp, že všetky predmety, ktoré sú pevne
a neoddeliteľne spojené so zemským povrchom sa považujú za súčasť tohto povrchu. Ide
predovšetkým o porasty a plodiny rastúce na povrchu zeme, ale rovnako sú to i stavby, domy či
jednoducho budovy spojené so zemou pevným základom. Na poklade recepcie rímskeho práva je
normatívne vyjadrenie superficies solo ceditzahrnuté do katalógu princípov súkromnoprávnych
3
kódexov väčšiny vyspelých európskych krajín, superficiálna zásada sa tak stala základom pre
moderné kontinentálne poňatie úpravy pozemkového vlastníctva a nie je neznáma ani nášmu
právnemu poriadku. Pod vplyvom rímskej právnej kultúry sa u nás uvedený princíp uplatňoval až do
rekodifikácie súkromného práva v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy došlo k jeho
4
popretiu a adopcii významovo protichodnej kontrazásadysuperficies solo non cedit.
1

Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0531/14.
Preklad prevzatý z KINCL, J. et al.: Římské právo. Praha: C.H. Beck. 1995. s. 362.
3
SCHMID, C. U. et al.:Real Property Law and Procedure in the European Union. General Report.
Florence: European University Institute, 2005, s. 14. Dostupné z: http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealProperty
Project/GeneralReport.pdf.
4
Zmieňovaná parémia superficies solo non cedit znemená, že stavba, postavená na pozemku sa
považuje za samostatný predmet občianskoprávnych vzťahov a z toho dôvodu ju nie je možné
2
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2

GENÉZA A VÝVOJ SUPERCIES SOLO CEDITV RÍMSKEJ PRÁVNEJ REALITE
Pôvod superficiálnej zásady súvisí s privilegovaným postavením pozemkov v starovekom
Ríme. Tie boli totiž ako jediné považované za nehnuteľné veci (res immobiles) a všetky ostatné
5
veci, teda i stavby, mali charakter vecí hnuteľných (res mobiles). Ak sa teda akákoľvek hnuteľná vec
zlúčila s pozemkom, vecou nehnuteľnou, v zmysle predmetného princípu sa stala súčasťou
pozemku a preto sledovala jeho právny osud. Podľa prirodzeného práva je majetkom vlastníka
pozemku aj to, čo k nemu pribudne či už prirodzene alebo umelým procesom, napríklad výstavbou.
Týmto spôsobom sa reflektuje skutočnosť, že vlastníctvo v tejto dobe bolo koncipované ako
6
výlučné, neobmedzené a priame panstvo nad vecou. V súlade s uvedeným patrilo vlastnícke právo
k veciam takto pevne spojeným s pozemkom zákonite vlastníkovi samotného pozemku s ktorým boli
tieto hnuteľné veci spojené.
„Preaterea id quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine
7
aedificaverit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit.“ [Okrem toho sa podľa
prirodzeného práva stáva našim vlastníctvom to, čo niekto postaví na našom pozemku
(pôde), hoci dotyčný staval pre seba, pretože povrch (stavba) ustupuje pozemku (pôde)].
„Qui domum alienam invito domino demolit et eo loco balneas exstruxit, praeter naturale ius,
8
quod superficies ad dominum soli pertinet, etiam damni dati nomine actioni subicitur.“ (Kto zbúral
cudzí dom proti vôli vlastníka a postavil na jeho mieste kúpele, podrobuje sa okrem prirodzeného
práva, že budova patrí vlastníkovi pozemku, tiež žalobe za spôsobenú škodu).
Z takto koncipovanejzásady je zrejmé, že pozemok mal v zmysle „hierarchie dôležitosti“
charakter hlavnej veci, všetko ostatné bolo považované za jeho súčasť, a preto vlastnícke právo
9
k týmto ostatným veciam nadobúdal vlastník pozemku. Nadobúdanie vlastníctva na tomto základe
možno subsumovať pod originárne spôsoby nadobúdania vlastníckeho práva, konkrétne ide
o spojenie dvoch samostatných vecí prírastkom resp. akcesiou, pričom jedna z vecí stráca svoju
10
samostatnosť tým, že „prirastá“ k druhej, hlavnej veci a stáva sa jej trvalou súčasťou.
Rímskoprávne chápanie nadobúdania vlastníckeho práva spojením hnuteľnej veci
s nehnuteľným pozemkom sa prejavovalo v troch osobitných rovinách: išlo o zasiatie semena
(satio), zasadenie rastliny (implantatio) a postavenie stavby (inaedificatio).
Ad primum, teda k nadobúdaniu vlastníckeho práva zasiatím semena do zeme:vlastník
pozemku nadobúda vlastnícke právo k sadivu v okamihu zasiatia semena do zeme na pozemku,
11
ktorý mu patrí.
Ad secundum alebo k zasadeniu rastliny do zeme: rastlina zasadená na cudzom pozemku sa
stala vlastníctvom majiteľa pozemku v okamihu, ako zapustila korene v tomto pozemku, a to bez
ohľadu na skutočnosť, kto rastlinu zasadil. Avšak až do okamihu zapustenia koreňov bola rastlina
12
vo vlastníctve toho, komu patrila predtým. V oboch uvedených prípadoch-satio a implantatio sa
neuplatňovala tzv. elasticita vlastníckeho práva, čo sa prejavilo tým, že momentom spojenia osiva
resp. rastliny s pozemkom ako hlavnou vecou, už neexistovala možnosť vrátenia tejto pôvodne
hnuteľnej veci jej originálnemu vlastníkovi.

pokladať za súčasť pozemku, ku ktorému je pevne pripojená. Uvedené zakladá možnosť vzniku
oddeleného vlastníckeho vzťahu vo vzťahu k pozemku a k stavbe.
5
K pozemku patril i kolmý nekonečný priestor nad jeho hranicami i pod povrchom až do vnútra
zeme, nakoľko sa tu uplatňovala ďalšia z tradičných rímskoprávnch zásad „dominus soli est
dominus coeli et inferorum.“ (Pán pôdy je pánom nebies i podsvetia).
6
HENDRYCH, D. et al.: Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1106.
7
Gai Inst 2, 73.
8
Ulp D 9, 2 ,50.
9
CIOCH, H., WITCZAK, H.: Zasada superficies solo cedit w prawie polskim. In: Rejent. 1999, č. 5,
s. 14.
10
KINCL, J. et al.: Římské právo. Praha: C.H. Beck. 1995. s. 180.
11
Gai D 41, 1, 9, 1, resp. Gai Inst 2, 75.
12
Gai D 41, 1, 7, 13, resp. Gai Inst 2, 74.
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Ad tertium. Aj keď povrch ustupuje pôde a vlastník pozemku nadobúda postavením stavby
vlastnícke právo k nej, vlastníctvo stavebného materiálu však na neho neprechádza, ale zostáva
zachované pôvodnému vlastníkovi aj po jeho použití na zhotovenie stavby. Ide o výnimku
z absolútnej platnosti zásady superficies solo cedit, nakoľko cudzí materiál mohol byť po opätovnom
oddelení vrátenýjeho pôvodnému vlastníkovi. Vlastník pozemku disponoval teda vlastníckym
13
právom k stavbe, k cudziemu stavebnému materiálu vykonával faktický stav držby. V záujme
zachovania stavby sa vlastník stavebného materiálu nemohol domáhať oddelenia a vydania veci
pokým stavba stála. V tomto čase jeho vlastníctvo spočívalo a mohlo byť vykonávané až po zániku
14
stavby. Po dobu existencie stavby teda nebolo možné vindikovať stavebný materiál od vlastníka
stavby. Majiteľ staviva mal k dispozícii aspoň actio tigni iuncti in duplum, žalobu na zaplatenie
dvojnásobku stavebného materiálu, ktorá pôsobila ako určitá kompenzácia bezdôvodného
obohatenia vlastníka stavby, finančná náhrada a sankcia pre neho ale aj ako prevencia pred
15
svojvoľným nakladaním s cudzím materiálom.
Aj keď zásadu superfices solo cedit výslovne ako prvý formuloval právnik Gaius vo svojej
učebnici rímskeho práva, prvopočiatky vyššieuvedenej tézy o oddelenom vlastníckom práve k
stavbe a k materiálu na ňu použitého siahajú až do obdobia najstaršej kodifikácie obyčajového
práva Zákonov XII tabúľ. Túto skutočnosť možno vyvodiť z Tabule VI, v ktorej sa uvádza: „Lex XII
16
tab.neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum neque vindicare.“ (Klát, ktorý
je súčasťou domu alebo vinice sa nesmie vybrať zo svojho miesta).
V prameňoch práva možno postrehnúť značnú kvantitu uplatňovania superficiálnej zásady
17
práve v súvislosti s implanatio – zasadením rastlín na pozemku. Je preto zrejmé, že zásada
superficies solo cedit prezumovala hlavne problémy agrárneho typu a predpokladala, že taká
náročná a zložitá vec akou je stavba, bude v réžii vlastníka pozemku a postavenie stavby na
cudzom pozemku bude skôr výnimkou. Tento predpoklad však nevyšiel a prípady s existenciou
stavby na cudzom pozemku boli mnohé a početné.
Nemožno opomenúť fakt, že superficiálna zásada v rímskom práve neplatila bezvýhradne,
ale uplatňovala sa s určitými výnimkami. V dôsledku ekonomického napredovania Rímskej ríše bolo
nevyhnutné poľaviť z absolutizácie zásady. Postaviť a zároveň dedične užívať dom na pozemku
patriacemu niekomu inému bolo možné na základe osobitného inštitútu dedičného práva stavby –
18
tzv. superficies. Bol to predovšetkým nedostatok stavebných pozemkov a s ním súvisiaca bytová
politika, ktorá vyvolala potrebu zaistiť trvalé bývanie aj na cudzom pozemku. Ešte pred zakotvením
superficies v justiniánskej kodifikácii sa právo stavby ustanovilo na základe praxe rímskych
magistrátov, ktorí udeľovali súkromným osobám verejné pozemky za účelom výstavby domov
a riešenia ich bytových potrieb. Neskôr sa tento spôsob umiestňovania stavieb začal šíriť aj
navzájom medzi súkromnými osobami.Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že právo stavby
predstavovalo dlhodobý nájom pozemku, spojený s právom nájomníka, t.j.superficiarius, postaviť si
stavbu na stavebnom pozemku, ktorý patrí inému. Domy boli zriadené na základe práva stavby a
pozemok pod nimi bol prepožičaný. Postavenie superficiára sa v mnohom podobalo postaveniu
vlastníka – so stavbou mohol voľne disponovať, užívať ju, prevádzať jednak inter vivos, jednak
mortis causa, prislúchala mi i obdobná právna ochrana. Vlastník pozemku bol však značne
obmedzený právom stavby superficiára, mal právo iba na to, aby mu superficiár uhrádzal pravidelnú
19
odplatu, tzv. solarium.
3

NÁČRT VÝVOJA SUPERCIES SOLO CEDIT PO SÚČASNÚ PRÁVNU REALITU
Stredovek bol poznačený odklonom od tradičnej rímskoprávnej koncepcie režimu
nehnuteľností i od superficiálnej zásady. Zo skutočnosti, že superficiárovi a emfyteutovi (dedičnému
nájomníkovi) bola priznaná žaloba obdobná vlastníckej žalobe, tzv.rei vindicatio utilis, vyvodili
13

REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo. 4. vyd. Bratislava: Iura Edition. s. 270.
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glosátori a komentátori základy pre náuku o tzv. delenom vlastníctve (dominum directum – tzv.
priame vlastníctvo vlastníka a dominum utile – tzv. úžitkové vlastníctvo superficára), pomocou ktorej
vysvetľovali a obhajovali dosť problematickým spôsobom aj vzťahy medzi vlastníkom pozemku ako
20
vlastníkom podstaty a vlastníkom stavby ako vlastníkom úžitku. Na základe tejto koncepcie bol
každý, kto postavil stavbu na cudzom pozemku považovaný za tzv. úžitkového vlastníka. Zásada
superficies solo cedit ustupovala koncepcii deleného vlastníctva až do 18.-19. storočia, obdobia,
v rámci ktorého sa rímske právo skúmalo v jeho pôvodnej podobe, oslobodenej od stredovekej
dezinterpretácie.
Recepcia rímskeho práva znamenala prevzatie jednak superficiálnej zásady do bývalého
21
uhorského práva, kde bola známa práve pod pojmom deleného vlastníctva. Napriek skutočnosti,
že na Slovenku sa až do prijatia kodifikácie súkromného práva v roku 1950 uplatňovalo uhorské
obyčajové právo, na právny režim nehnuteľností sa od polovice 19. storočia rovnako ako v českých
krajinách aplikoval rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (ďalej ako „ ABGB“) z roku 1811, a to
22
počas Bachovho absolutizmu priamo, po roku 1960 silou obyčajového práva. Nasledujúci výklad
vývoja zásady superficies solo cedit na území Slovenska bude realizovaný s ohľadom na
skutočnosť, že recepčná norma prvorepublikového Česko-Slovenska prevzala ABGB a teda aj
uplatňovanie zásady superficies solo cedit do československého právneho poriadku. Odhliadnuc od
rezíduí vyššie zmieneného inštitútu deleného vlastníctva, a to v podobetzv. práva nadstavby, práva
23
pivnice a práva dedičného nájmu, majúcich charakter výnimky zo superficiálnej zásady, tvorilo
všetko, čo bolo upevnené do zeme súčasť pozemku. Dôkazom akceptácie superficies solo cedit je
ustanovenie § 297 ABGB pred bodkočiarkou, v zmysle ktorého, patrili k nehnuteľným veciam tie
(veci), ktoré boli na pozemku zriadené s úmyslom, aby tam trvale zostali, ako napr. domy a iné
budovy. Uvedený právny stav bránil tomu, aby sa súčasť nehnuteľnej veci (stavba) stala
samostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov a bola napríklad prevedená na osobu odlišnú
24
od vlastníka nehnuteľnej veci (pozemku). Odchylne od rímskoprávnej koncepcie sa i stavebný
materiál použitý na zhotovenie stavby považoval za majetok vlastníka pozemku a pôvodný vlastník
nemohol požadovať jeho vydanie ani keď stavba zanikla. Mal však k dispozícii možnosť požadovať
náhradu škody.
V zmysle uvedeného ustanovenia § 297 ABGB sa nie každá stavba, ktorá bola umiestnená
na pozemku považovala za jeho súčasť. Obligatórnou podmienkou ponímania stavby ako súčasti
pozemku bolo jej zriadenie s úmyslom, aby tam zostala natrvalo. Ak táto podmienka nebola
splnená, nebolo možné hovoriť o stavbe ako súčasti pozemku, ale o samostatnej veci, spôsobilého
predmetu občianskoprávnych vzťahov.
Okrem uvedenej dočasnej stavby existovali viaceré výnimky zo zásady superficies solo cedit.
Stavba sa nestávala vlastníctvom vlastníka pozemku, ani keď bola postavená s jeho vedomím (§
418 ABGB). Ak bol totiž stavebník dobromyseľný a vlastník pozemku mu stavbu včas nezakázal,
platila vyvrátiteľná právna domnienka, že vlastník vyjadril konkludentný súhlas s konaním
stavebníka. V takomto prípade sa stal stavebník vlastníkom tej časti pozemku, ktorú zastaval a to
25
ipso iure – nevyžadovali sa žiadne ďalšie úkony.
Odkaz rímskoprávnej reality vo svojej rýdzej podobe prejavil v podobe práva stavby.
Slovenské právo však tento inštitútnepoznalo až do prijatia zákona č. 88/1947 Zb. o práve stavby,
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na ktorého základe sa stavba nepovažovala za súčasť pozemku. Oprávnený z práva stavby tak
mohol nerušene realizovať majetkové vzťahy rovnakou mierou ako by mohol vlastník pozemku,
26
keby nebolo právo stavby zriadené. Vecné právo stavby umožňovalo stavať na cudzom pozemku,
avšak po uplynutí času, na ktorý bolo zriadené sa obnovil status v súlade so zásadou superficies
solo cedit a vlastnícke právok stavbe a pozemku sa opätovne spojilo. Uvedený právny predpis
priniesol i nóvum v podobe predkupného práva vlastníka pozemku k stavbe i vice versa.
V dosahu slovenského práva sa zásada superfcies solo cedit uplatňovala až do roku 1950,
kedy bola negovaná novoprijatým Občianskym zákonníkom.
Dôvody, ktoré viedli k negovaniu tradičnej a v európskej civilizácii hlboko zakorenenej
rímskej zásady súviseli s budovaním ľudovodemokratického zriadenia a presadzovaním
socialistických ideí. Ponechanie zásady v platnosti by negatívne brzdilo kolektivizáciu, rozvoj
družstevníctva a prechod k plánovanému hospodárstvu. Za zmienku určite stojí aj zohľadnenie
pohnútky zákonodarcu, ktorý mal za cieľ vymedziť socialistický právny poriadok odlišne od
27
kapitalistickej právnej náuky a úpravy.
Dôsledné zachovávanie zásady superficies solo cedit by podľa dôvodovej správy k
novoprijatému občianskemu zákonníku viedlo k tomu, „že stavby družstva na súkromnej pôde by
pripadli majiteľovi pôdy, stavby na štátnej pôde štátu, aj keby boli postavené z prostriedkov
28
družstva.“ Odstránenie tejto zásady malo prispieť k „rozvoju osobného vlastníctva k rodinným
29
domčekom, ktoré si pracujúci postavia na družstevných alebo štátnych pozemkoch.“ Dôsledné
zachovávanie superficiálnej zásady by znamenalo popretie ideových princípov z ktorých nový
súkromnoprávny kódex vychádzal.
Zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník zo dňa 25. 10. 1950, účinný od 1. 1. 1951 (ďalej
len „OZ 1950“) teda úplne prelomil platnosť superficiálnej zásady. Stavbám priradil status veci
v právnom zmysle a výslovne stanovil, že ich vlastníkom môže byť osoba odlišná od vlastníka
pozemku.
Treba však podotknúť, že táto zásada vo svojej širokejkoncepcii neprestala platiť. Podľa §
25 druhá veta OZ 1950 stavby síce neboli súčasťou pozemku a podľa § 155 OZ 1950 mohla byť
vlastníkom stavby osoba rozdielna od vlastníka pozemku, avšak § 25 prvá veta OZ 1950
ustanovoval, že súčasťou pozemku je všetko, čo z neho vzíde. V plnom rozsahu sa teda zrušila len
zásada, že stavba je súčasťou pozemku, povrch ustupoval pôde pri zasadení rastlín do zeme.
Oddelené vlastníctvo pozemkov a stavieb na nich postavených umožňovalo existenciu
celého systému užívacích práv k pozemku, ktoré svojich nositeľov oprávňovali takmer ako
vlastnícke tituly. V toho dôsledku boli užívacie vzťahy tak rozšírené, že prevyšovali vlastnícke
30
tituly. Uvedené bolo odrazom implementácie novej „celospoločenskej tendencie vo vzťahu k
využívaniu pozemkov zameranej na oddelenie vlastníckych titulov od faktickej držby a užívania
31
týchto pozemkov.“
Československé právo poznalo v tomto období aj inštitút práva stavby, jeho ponímanie však
bolo do istej miery odlišné od rímskoprávnej koncepcie superficies. Na to, aby stavebník mohol
postaviť stavbu na cudzom pozemku, bolo potrebné splniť zákonom predpísané podmienky. Ak bol
pozemok v štátnom socialistickom vlastníctve zverený do rúk socialistickej právnickej osoby za
účelom tzv. trvalého užívania, vzniklo jej právo zriadiť na pozemku stavbu ex lege na základe
ustanovenia § 158 OZ 1950. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že akákoľvek socialistická
26
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právnická osoba (napr. jednotné roľnícke družstvo) bola oprávnená bez akéhokoľvek osobitného
oprávnenia (práva stavby) postaviť a následne vlastniť a užívať stavbu na cudzom pozemku. V
ostatných prípadoch bolo možné zriadiť na cudzom pozemku stavbu len na základe práva stavby (§
159 a nasl. OZ 1950). V dnešnom ponímaní by takáto právna úprava, ktorá privilegovala
socialistické organizácie, predstavovala neprípustný zásah do vlastníckeho práva inej osoby.
Ďalším krokom k odstráneniu rezíduí superficies solo cedit bolo prijatie nového kódexu –
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zo dňa 26.2.1964, účinný od 1. 4. 1964 (ďalej len „OZ“),
ktorý zotrval pri popretí rímskoprávneho ponímania vlastníctva. Z novej právnej úpravy bol vyňatý už
aj inštitút vecného práva stavby. Hoci v pôvodnom znení zákonníka z roku 1964 nebola nikde
explicitne zakotvená zásada superficies solo non cedit, gramatický výklad jednotlivých ustanovení
(hlavne § 198 a nasl. a § 221) ako aj judikatúra jasne hovoria o oddelení vlastníckeho režimu k
stavbe a k pozemku, ako aj o oddelení režimu vlastníctva a užívania pozemku. Kategorické
odmietnutie superficiálnej zásady sa do Občianskeho zákonníka vrátilo až novelou v roku 1992.
4

ABSENCIA SUPERFICIES SOLO CEDIT V SÚČASNEJ PRÁVNEJ REALITE
Ak podľa súčasnej právnej úpravy postaví osoba stavbu na cudzom pozemku, vlastnícke
právo k nej nadobúda stavebník a nie vlastník pozemku.Stavebník tak výrazne zasahuje
a obmedzuje vlastnícke právo majiteľa pozemku. Vlastník pozemku preto nemôže realizovať
svoje typické vlastnícke oprávnenia (uti, frui), nakoľko je zastavaný neoprávnenou stavbou a
vlastník nehnuteľnosti na cudzom pozemku postavenej nemôže svoju vec premiestniť bez jej
zničenia.
Absencia zásady, podľa ktorej povrch ustupuje spodku je v praxi spojená s množstvom
problémov. Keďže stavba nepredstavuje súčasť pozemku, ale je samostatným predmetom
vlastníckeho práva, je nevyhnutné riešiť a upraviť vzťah medzi vlastníkom stavby a vlastníkom
pozemku.Možnosti riešenia situácie, ktorá vznikne zriadením neoprávnenej stavby na cudzom
32
pozemku, obsahuje v našom právnom poriadku ustanovenie § 135c OZ. Uvedený paragraf
ideologicky vychádza z ochrany vlastníckeho práva vlastníka pozemku, ale hlavne z ochrany
vytvorených hodnôt. Neoprávnenou stavbou je síce zasiahnutá chránená sféra vlastníka pozemku.
Súčasne sa však vytvára hodnota, ktorá môže byť spoločensky žiaduca, takže existuje záujem na
jej zachovaní, hoci aj v neprospech vlastníka pozemku.V podmienkach, kde vlastnícke právo patrí
medzi základné ľudské práva a je deklarovanéako neobmedzené resp. výlučne zákonom
obmedziteľné panstvo nad vecou pôsobí znenie § 135c OZ, ktoré vychádza predovšetkým z
ochrany vytvorenej hodnoty nekoncepčne. Ustanovenie podmieňuje možnosť vlastníka pozemku
žiadať uvedenie do predošlého stavu účelnosťou odstránenia stavby a umožňuje, aby vlastnícke
právo k stavbe ostalo stavebníkovi. Ochrana vlastníckeho práva vlastníka pozemku je tak napriek
snahe súdov vykladať pojem „účelnosť“ aj s prihliadnutím na ochranu vlastníckeho práva vlastníka
pozemku minimalizovaná za účelom ochrany vytvorenej hodnoty,jednak za účelom ochrany
3334
stavebníka.
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Ustanovenie však pojednáva iba o situácii, keď ide o zriadeniestavby neoprávnenej. Prípady,
kedy stavebník disponuje súkromnoprávnym oprávnením na zriadenie stavby na cudzom pozemku,
teda keď ide o stavbu oprávnenú, zákon neupravuje. Vzniká tak situácia, kedy zákon vlastníkovi
pozemku neposkytuje žiadnu ochranu, dokonca mu ukladá v zmysle § 127 ods. 1 OZ povinnosť
strpieť zásahy do svojho vlastníckeho práva. Kompenzáciou zásahu do jeho vlastníckeho právaje
iba vydanie bezdôvodného obohatenia, keďže ide o užívanie cudzej veci bez právneho dôvodu
(prípadne z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol).Uvedenú situáciu je možné riešiť výhradne
dohodou strán, ktorá ak nenastane, vzťahy medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavbynebudú
jednoznačne riešené. Slovenské občianske právo totiž zakladá možnosť súdu zriadiť vecné
bremeno v iba v prípade neoprávnenej stavby a pri vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva.Uvedený stav právnej úpravy je zdrojom neistoty, ktorú však možno odstrániť
doplnením ustanovenia, umožňujúcemu súdu zriadiť vecné bremeno aj v prípadoch, keď nie je
možné vzťahy medzi vlastníkmi upraviť inak (napr. keď nie je možné dosiahnuť konsenzus).
Načrtnuté je len zlomkom nezrovnalostí, ktoré zakladá absencia superficiálnej zásady.
Zavedenie zásady „povrch ustupuje spodku“ prináša riešenie väčšiny týchto problémov.
5

SUPERFICIES SOLO CEDIT V BUDÚCEJ PRÁVNEJ REALITE
Je všeobecne známe, že koncept nového Občianskeho zákonníka nadväzuje na tradičné
a osvedčené právne princípy a zásady, z ktorých jednou je i zásada „povrch ustupuje spodku.“
Podľa legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka z roku 2009: „Vlastnícke právo k stavbe patrí
vlastníkovi pozemku, na ktorom je stavba zriadená, ak zákon alebo písomná zmluva uzavretá s
35
vlastníkom neustanovuje inak.“ Toto ustanovenie by sa však nemalo aplikovať absolútne, a to
hlavne v tých prípadoch, keď stavebník staval na cudzom pozemku v dobrej viere, pričom skutočný
vlastník pozemku o stavbe vedel no i napriek tomu mu jej zhotovenie nezakázal. Superficiálna
zásada by mala byť prelomená v prospech dobromyseľného stavebníka, ktorému by prislúchalo
právo domáhať sa prevodu vlastníctva k pozemku na ktorom je stavba postavená za obvyklú cenu.
Dôležité a účelné je jednoznačné vymedzenie pojmustavba v občianskoprávnom význame
a výslovne ustanovenie, ktoré stavby nebudú považované za súčasť pozemku, t.j.stavby dočasné
a tie, ktoré sú postavené na základe staronového práva stavby, teda jediného inštitútu,
umožňujúceho existenciu samostatného vlastníckeho práva k stavbe,oddeleného od
36
vlastníctva pozemku.
Pri znovuzavedenísuperficies solo cedit do právnej reality treba zohľadňovať skutočnosť, že
sa bude aplikovať až na právne vzťahy, ktoré vzniknú v budúcnosti, po účinnosti novejkodifikácie,
zatiaľ čo prípady oddeleného vlastníctva stavby a pozemku, vzniknuté pred jej účinnosťou sa budú
spravovať predpismi dovtedajšími.To znamená, že nová právna úprava neprinesie riešenie
problémov, ktoré existujú v súčasnosti, ale len zamedzí ich vznikom pri stavbách, ktoré vzniknú v
budúcnosti. V tejto súvislosti je nevyhnutné v rámci intertemporálnych ustanovení uvažovať o určení
lehoty, v ktorej si oddelení vlastníci stavby a pozemku majú zosúladiť vlastnícke vzťahy s novou
právnou úpravou buď tak, že jeden z nich sa stane vlastníkom stavby i pozemku, alebo vlastník
pozemku zriadi vlastníkovi stavby na základe zmluvy k pozemku vecné právo stavby, ktoré bude
možné zriadiť nielen k pozemku nezastavanému, ale aj k pozemku, na ktoromuž stavba stojí.
Možno sa nechať aj inšpirovať českou právnou úpravou, ktorá pre tieto situácie zaviedla
predkupné právo k stavbe vlastníkovi pozemku a naopak.Ak nebude predkupné právo oprávneným
subjektom využité, zachová sa a bude vec zaťažovať i naďalej. Bude teda pôsobiť aj
35

Bližšie
pozri
Legislatívny
zámer
Občianskeho
zákonníka.
Dostupné
z:
http://wwwold.justice.sk/kop/pi/-2009/legzamObZ.pdf
36
Stavba na cudzom pozemku síce nebude súčasťou pozemku, avšak s pozemkom bude
naďalej tvoriť hmotný (i právny) celok. Z obsahu práva stavby by pre stavebníka malo vyplývať: právo postaviť stavbuna cudzom pozemku a nadobudnúť vlastnícke právo k stavbe,ako aj
ďalšie práva vzťahujúce sa na cudzí pozemok, predovšetkým právo užívať pozemok, na
ktorom je stavba postavená. Toto právo sa v podstate rovná právu oprávnenej osoby užívať
cudzí pozemok z titulu vecného bremena. Keďže oprávnenému bude patriť právo užívať cudzí
pozemok, musí mať aj možnosť fakticky ho ovládať, a preto k obsahu práva stavby možno
priradiť detenciu k pozemku, resp. faktickú moc k pozemku. Viac: KRISTOVÁ, Katarína:
Koncepcia novej úpravy vecných práv k cudzej veci. In Ars Notaria 4/2002, str. 12 – 16.
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vočinadobúdateľovi prevádzaného pozemku či stavby. Ak sa predkupné právo využije, dôjde k
právnemu spojeniu oboch vecí. Stavba sa stane súčasťou pozemku a vlastník pozemku bude môcť
disponovať už len pozemkom.
6

ZÁVER
Renesancia superficies solo cedit by priniesla do života odbornej i laickej verejnosti veľa
podstatných zmien. Navrátenie princípu, podľa ktorého je stavba súčasťou pozemku sa javí ako
najschodnejšie riešenie právnych vzťahov v oblasti nehnuteľností, nakoľko by jej uplatňovanie
nielenže zabraňovalo obmedzovaniu vlastníckeho práva iného subjektu (užívacieho práva vlastníka
pozemku, na ktorom má iná osoba postavenú stavbu), navyše by zabezpečovala prehľadnosť v
rámci vlastníckych vzťahov a v neposlednom rade je treba zohľadniť i praktické hľadisko prevencie
vzniku prípadných sporov. Znovuzavedenie zásady sa však z dôvodu dlhotrvajúceho odklonu iste
nezaobíde bez sporov, podstatných zmien v evidencii nehnuteľností a dlhodobých „dočasných
stavov,“ počas ktorých budú existovať dva vlastnícke režimy k pozemkom. Jadro funkčnosti
superficiálnej zásady však spočíva v jej zladení s právom stavby, ktoré je jej neoddeliteľnou
súčasťou. Musí byť dôsledne prepracované lebo inak nemôže byť zavedenie superficies solo
ceditúspešné a funkčné podľa vzoru starovekého Ríma.
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ARIZAČNÉ ZÁKONODARSTVO NA SLOVENSKU - NÁSTROJ
PREVZATIA ŽIDOVSKÉHO MAJETKU
DO "KRESŤANSKÝCH RÚK"
Monika Vranková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sumarizuje predovšetkým prvé dve etapy arizačného procesu a s tým
súvisiace zákonodarstvo na území vtedajšieho Slovenského štátu. Autorka analyzuje jednotlivé
protižidovské vládne opatrenia zamerané proti vlastníckemu právu Židov. Pozornosť venuje
predovšetkým arizácii ich podnikového, domového a poľnohospodárskeho majetku. Osobitne sa
zaoberá likvidáciou židovských podnikov ako jednému z prostriedkov pri vyraďovaní židovských
občanov z hospodárskeho života.
Kľúčové slová: Židia, majetok, arizácia, likvidácia, zákon o pozemkovej reforme, prvý arizačný
zákon, druhý arizačný zákon.
Abstract: This article summarizes primarily the first two stages of the Aryanization process
and the related legislation on the territory of what used to be the Slovak State. The author analyzes
individual anti-Semitic governmental measures aimed to suppress property rights of Jews.
The article focuses mainly on Aryanization of their business, residential and agricultural property.
Specific sections are devoted to the liquidation of Jewish businesses as one of the means
of removing Jewish citizens from the economic life.
Keywords: Jews, property, Aryanization, liquidation, Agrarian Reform Act, First Aryanization Act,
Second Aryanization Act.
„V celých dejinách niet presvedčivého dôvodu na prenasledovanie národov alebo
náboženských menšín.“
(Golo Mann)
1

ÚVOD
Pojmom „arizácia“ sa označuje vyvlastnenie a prevod majetku Židov na nežidov (v dobovej
1
terminológii „árijcov“ ).
Predstavy slovenskej oficiálnej politiky o zmysle a hlavnom cieli pripravovanej arizácie
v krátkosti načrtávajú nasledovné dve definície:
1) „Arizácia je moderný pojem, pod ktorým rozumieme činnosť majúcu za cieľ obmedzenie
neúmerného počtu Židov v hospodárskom živote a postupné prenesenie hospodárskych
2
funkcií do rúk kresťanov.“
2) „Cieľom arizácie je vytvoriť silnú slovenskú strednú vrstvu, ktorá má kapitál a ktorá je
preto taká významná pre národný život. Je celoslovenským záujmom, aby mnohí
3 4
hospodársky podnikaví ľudia zbohatli. “
1

Za slovenských árijcov považujeme Slovákov a tiež na Slovensku žijúcich Nemcov.
Rieši sa židovská otázka. In: Slovák, 21.1.1940, č. 17; [LIPSCHER, L.: Židia v slovenskom štáte
1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, s. 45].
3
S touto tézou súhlasil aj minister Ďurčanský, keď počas svojej prednášky dňa 10.3.1940 zvolal:
„Je načase, aby Slováci zbohatli.“
4
Bližšie pozri POLAKOVIČ, Š.: Slovenský národný socializmus. Bratislava, 1941, s. 107;
[LIPSCHER, L.: Židia v slovenskom štáte 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, s. 46].
2
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V rokoch 1939-1945 sa arizácia dotkla všetkých druhov majetku (kapitálový majetok, domový
majetok, podnikový majetok a pod.) Židov žijúcich na Slovensku. Vo svojej vrcholnej fáze bola
arizácia jedným z hlavných nástrojov ľudáckeho režimu pri vyraďovaní Židov z hospodárskeho
a sociálneho života na Slovensku. Pri vyraďovaní židovských občanov z hospodárskeho života
uplatňovala vláda v právnej praxi zásadu prirodzeneho práva – restitutio iuris – t.j. navrátiť, čo bolo
skôr „ukradnuté“. Pritom za „ukradnutý“ sa považoval celý hnuteľný i nehnuteľný majetok všetkého
židovského obyvateľstva buržoázie, stredných vrstiev i chudoby. Základného ľudského práva
a slobody – vlastníckeho práva boli Židia pozbavení z hľadiska možností nadobúdať vecné práva
k nehnuteľnostiam. Taktiež boli zrušené ich základné práva slobodne nakladať so svojím majetkom
(ius disponendi) a slobodne ho užívať (ius utendi et fruendi). So zrušením čisto vlastníckeho práva
Židov bolo zrušené aj právo držby Židov k niektorým veciam. Súčasne boli podstatne obmedzené
aj záväzkové práva Židov zo zmluvných vzťahov založených zmluvou o nájme bytu. Zásada pacta
sunt servanda a rovnosť a sloboda zmluvných strán boli negované aj ustanovením o zrušení
5
nájomných (árendálnych) zmlúv.
V oblasti podnikového majetku, ktorého celková hodnota v septembri 1940 predstavovala
približne 530 mil. Ks, prešiel arizačný proces v rokoch 1939-1942 dvoma vývojovými fázami, a to:
 tzv. evolučnou fázou (1939-1940) a
 tzv. revolučnou fázou (1940-1942).
Arizačný proces na Slovensku však môžeme celkovo rozdeliť do troch etáp. Okrem vyššie
spomínaných prvých dvoch sem zaraďujeme ešte poslednú tretiu fázu, ktorá sa uskutočnila medzi
6 7
jeseňou 1942 a koncom existencie Slovenského štátu .
2

EVOLUČNÁ FÁZA ARIZAČNÉHO PROCESU
Od jesene 1939 prebiehali prípravy arizačného procesu a diskusie, akým spôsobom by mal
byť podnikový majetok Židov prevedený do vlastníctva nežidov.
Štátna správa vykonávala arizáciu pred prijatím tzv. prvého arizačného zákonaokrem iného
tým, že:
 usmerňovala zakladanie nových podnikov;
 usmerňovala prevody podnikov, ako aj nehnuteľností, pričom dbala o to, aby sa podniky,
kapitál a určité nehnuteľnosti patriace podniku nedostávali do nežiaducich rúk;
8
 odnímala výrobné oprávnenia nežiaducim držiteľom.
Zásahy do vlastníckych práv židovského obyvateľstva prostredníctvom legislatívnych
opatrení Slovenského štátu začali sériou vládnych nariadení z roku 1939 na podklade
tzv. zmocňovacieho paragrafu zákona č. 1/1939 Sl. z., ktorý splnomocňoval vládu vydávať
9
nariadenia potrebné na udržanie poriadku a zabezpečenie záujmov štátu. Na vlastníctvo Židov
v podnikateľskej sfére malo veľký dosah nariadenie č. 40/1939 Sl. z. o mimoriadnych zásahoch
do oprávnenia hostinských a výčapníckych živností, ako aj nariadenie č. 169/1939 Sl. z. o revízii
živnostenských oprávnení vo všetkých druhoch živností. Uvedené nariadenia umožňovali odobrať
živnostenskú koncesiu alebo dosadiť do podniku správcu, ak existovali proti majiteľovi „námietky
5

HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945). Bratislava: Právnická fakulta
UK, 2003, s. 64.
6
Vzhľadom na rozsiahlosť témy sa budem venovať predovšetkým prvým dvom etapám arizačného
procesu. Tzv. židovský kódex, ako aj poslednú etapu arizačného procesu, podrobím ďalšiemu
výskumu a rozpracujem ich v mojej budúcej štúdii.
7
KAMENEC, I.: Die Grundzüge des Arisierungsprozesses in der Slowakei. In: Theresienstädter
Studien und Dokumente. Praha: Sefer, 2003, č. 10, s. 307-308.
8
HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945). Bratislava: Právnická fakulta
UK, 2003, s. 54.
9
Od júla 1939 vydávala vláda protižidovské nariadenia podľa § 44 ústavného zákona č. 185/1939
Sl. z. o ústave Slovenskej republiky (zo dňa 21. júla 1939), ak ich odôvodnila hospodárskymi,
finančnými alebo politickými záujmami štátu. Do septembra 1940 vyšlo takýmto spôsobom 47
protižidovských nariadení. Snem mal síce právo vysloviť k nim do troch mesiacov nesúhlas,
no v prípade protižidovských noriem toto svoje právo ani raz nevyužil.
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z hľadiska osobnej spoľahlivosti, verejného záujmu alebo dôvody sociálne“. Revíziu živnostenských
oprávnení mali vykonávať na návrh okresných živnostenských spoločenstiev okresné a župné
úrady. Hoci v nariadeniach ešte neboli menovaní Židia, bolo zrejmé, že sú namierené najmä
10 11
proti nim . Dlho ohlasované protižidovské vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. kodifikovalo
definíciu židovského obyvateľstva, pričom táto definícia vychádzala z náboženských
kritérií. Druhá časť tohto nariadenia vymedzovala účasť Židov v niektorých slobodných povolaniach,
a to tak, že redukovala počet židovských advokátov (bolo ich vyše 400) na 4% z celkového počtu
právnikov na Slovensku. Židovský advokát pritom mohol zastupovať len židovskú stranu. Židia
12
súčasne nesmeli byť verejnými notármi a redaktormi nežidovských časopisov. Ranným príkladom
arizačnej legislatívy bolo taktiež vládne nariadenie č. 36/1939 Sl. z., na základe ktorého sa Židom
zakázala výroba a predaj kresťanských náboženských predmetov, ďalej nariadenie č. 74/1939 Sl. z.
o vylúčení Židov z verejných služieb či nariadenie č. 145/1939 Sl. z. o arizácii lekární. Za začiatok
arizačného procesu podnikov sa však považuje prijatie vládneho nariadenia o dôverníkoch
a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a iných
majetkových podstatách č. 137/1939 Sl. z., ktorým získalo ministerstvo hospodárstva a okresné
úrady oprávnenie menovať do podnikov s aspoň 50 zamestnancami alebo polmiliónovým ročným
obratom dôverníka alebo dočasného správcu. Vyšším stupňom kontroly bolo vyhlásenie dočasnej
správy v podniku. Dôverník mal iba kontrolnú funkciu, kým dočasný správca mohol za majiteľa
13
podniku robiť všetky opatrenia či dokonca podnik reprezentovať pred úradmi. Zmyslom tohto
nariadenia bolo poskytnúť uchádzačom o arizáciu možnosť zoznámiť sa s chodom jednotlivých
14
firiem a získať tak vedomosti potrebné na ich prevádzku v momente prevzatia. Nasadenie
dôverníkov do všetkých väčších priemyselných podnikov Slovenska riadilo ministerstvo
15
hospodárstva, župné úrady a neskôr Ústredný hospodársky úrad podriadený predsedníctvu vlády.
Východiskom pre ďalšiu arizáciu mali byť dva návrhy zákona, ktoré boli pôvodne od seba
nezávisle vypracované. Jeden z nich podalo ministerstvo vnútra dňa 10. mája 1939 ako návrh
nariadenia o zamestnaní Židov v súkromných službách. Obsahoval v podstate ustanovenia
o potrebe úradného povolenia pre Židov v akomkoľvek zamestnaní. Podiel židovských
16
zamestnancov pre každý podnik bol stanovený na 4% z celkového počtu zamestnancov.
Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo spravodlivosti, ako aj Ústredné združenie slovenského
priemyslu namietali, že z hľadiska domáceho hospodárstva nie je vhodné vydať v tomto čase
nariadenie tohto znenia. Z uvedeného dôvodu vláda na zasadnutí z 13. júla 1939 upustila
17
od predloženého návrhu zákona.
Druhý vládny návrh o židovských podnikoch predložilo ministerstvo hospodárstva dňa
6. októbra 1939 všetkým ústredným úradom na odborné posúdenie. Jadro návrhu tvorilo
ustanovenie, že židovskí majitelia sú povinní označiť svoje podniky na nápadnom mieste dobre
18
viditeľným nápisom „židovský podnik“.
Obidva návrhy boli prepracované, spojené do jedného a predložené na rokovanie ako návrh
zákona o židovských podnikoch. Zákon, ktorý snem schválil, prezident odmietol. Doplňujúce návrhy
sa týkali určenia a platenia likvidačnej hodnoty arizovaných, resp. likvidovaných podnikov
a utvorenia arizačného fondu. Tento fond mal poskytovať finančnú výpomoc kapitálovo slabým
10

Jednoznačne to potvrdzovali dôverné smernice Prezídia ministerstva hospodárstva k vládnemu
nariadeniu č. 169/1939 Sl. z. Podľa nich sa ustanovenia spomínaného vládneho nariadenia mali
používať výslovne proti Židom. Proti Slovákom a ostatným obyvateľom mali byť použité len
vo výnimočných prípadoch.
11
KAMENEC I.: Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 55-56.
12
KAMENEC I.: Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 48.
13
HLAVINKA, J.: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945. Bratislava: ÚPN,
2007, s. 59.
14
KAMENEC I.: Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 56.
15
Vládni dôverníci však boli do niektorých výrobných a obchodných podnikov menovaní už
na základe § 1 vládneho nariadenia č. 19/1939 Sl. z. Ich funkčné obdobie predĺžilo ministerstvo
hospodárstva výnosom z 2. mája 1939.
16
Slovenský národný archív, Bratislava – ministerstvo vnútra 3449/41, k. 161.
17
Tamtiež.
18
Slovenský národný archív, Bratislava – Ústredný hospodársky úrad 124/40, k. 1.
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arizátorom. S výnimkou zákonného postavenia arizačného fondu sa prezidentove doplňujúce
19
20
návrhy prijali. Po opätovnom prerokovaní v sneme nadobudol platnosť tzv. „prvý arizačný
zákon“, označovaný aj ako „židovský“, čiže zákon č. 113/1940 Sl. z. o židovských podnikoch
a o Židoch zamestnaných v podnikoch, ktorý nepochybne predstavoval rozhodujúci krok vo vývoji
21 22
protižidovských opatrení v hospodárskej oblasti .
Prvý arizačný zákon zaviedol inštitút „árijských“ dôverníkov a dočasných správcov, ktorí sa
dosadzovali do priemyselných, obchodných a remeselných podnikov a ktorí tieto podniky
kontrolovali, spravovali a nakoniec sa mali stať ich vlastníkmi. Zákonom tak boli židovskí občania
postupne zbavovaní spôsobilosti na právo vlastniť obchod či podnik. Súčasne im bola odňatá
právna spôsobilosť byť obchodníkom, resp. podľa súčasnej obchodnoprávnej terminológie byť
podnikateľom. Podstatne sa obmedzila, aj keď sa ešte úplne nezrušila, spôsobilosť Židov byť
subjektom základného ľudského práva a slobody, t.j. byť subjektom vlastníckeho práva a byť
subjektom ďalšieho základného práva – práva podnikať. K vyvlastneniu, teda k expropriácii nedošlo
právne všeobecne uznávaným zákonným a spravodlivým spôsobom, t.j. len na základe verejného
záujmu, na základe zákona a za spravodlivú náhradu. Otázne je, či sa vyvlastnenie uskutočnilo
na základe verejného záujmu. Ústava Slovenskej republiky v § 79 zakotvovala, že vlastníctvo má
sociálnu funkciu a zaväzuje majiteľa narábať s ním v záujme všeobecného dobra. Toto ustanovenie,
ako aj charakter vlastníctva židovských obyvateľov, umožňovalo, že ich vlastníctvo bolo možné
regulovať alebo obmedziť, ale nebolo ho možné v súlade s ústavou ani so všeobecne uznanými
právnymi zásadami bez verejného záujmu, i keď na základe zákona (či vládneho nariadenia
opierajúceho sa o zákonné splnomocnenie), vyvlastniť. Nesplnenie týchto podmienok vyvlastnenia
dáva možnosť kvalifikovať toto vyvlastnenie, túto expropriáciu ako „uzákonenú nezákonnosť“, resp.
23
ako „uzákonenú krádež“.
Zákon č. 113/1940 Sl. z. o židovských podnikoch a o Židoch zamestnaných v podnikoch
taktiež:
 zakazoval Židom preberať alebo znova zriaďovať priemyselné, obchodné a živnostenské
podniky a bez povolenia scudziť a zaťažiť nehnuteľnosti;
 umožňoval revíziu živnostenských oprávnení, pričom sa mohlo oprávnenie odňať
z dôvodov osobnej nespoľahlivosti, vo verejnom záujme a pod.;
 ustanovil aj tzv. „numerus clausus“ pre zamestnávanie židovských zamestnancov a výšku
24
ich podielov na služobných požitkoch;
 určoval vzťah židovských zamestnancov k arizovaným podnikom – židovský zamestnanec
mal nárok na výpovednú lehotu určenú zákonom, „ale najviac na šesťmesačnú, v ktorej
25
môže byť v podniku zamestnaný“;
 definoval, ktorý podnik je možné považovať za židovský podnik, prikazoval označenie
židovských podnikov na viditeľnom mieste nápisom „židovský podnik“ a upravoval
19

Slovenský národný archív, Bratislava – Snem Slovenskej republiky, predsedníctvo snemu, 7/40.
Uvedený zákon prijal slovenský snem 25. apríla 1940 a do platnosti vstúpil 1. júna 1940, platil
však len tri mesiace, čiže do septembra 1940, kedy ministerstvo hospodárstva v dôvernom obežníku
nariadilo definitívne zastaviť uskutočňovanie arizácie podľa tohto zákona.
21
KAMENEC, I.: Snem Slovenskej republiky a jeho postoj k problému židovského obyvateľstva
na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Historický časopis. Historický ústav SAV, 1969, roč. 17, č. 3,
s. 342.
22
LIPSCHER, L.: Židia v slovenskom štáte 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, s. 45-47.
23
BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2001,
s. 69-70.
24
V § 8 ods. 1 tohto zákona je ustanovené, že vo vyšších službách nesmel počet židovských
zamestnancov v jednotlivom podniku prekročiť 25% z celkového stavu v tejto kategórii. Služobné
požitky a iné odmeny zamestnancov Židov nesmú taktiež presiahnuť 25% z celkovej výšky
služobných požitkov a odmien všetkých zamestnancov tejto kategórie v jednotlivom podniku. Táto
úprava mala platiť len do 1. apríla 1941. V nasledujúcich rokoch sa malo toto percento znížiť
až na konečných 10%. Pre ostatných židovských zamestnancov sa stanovilo povolené číslo
na najviac 4% z celkového počtu zamestnancov v podniku.
25
HRADSKÁ, K.: Dôsledky arizácie židovského majetku z pohľadu Ústredne Židov. In: Arizácie.
Bratislava: Stimul, 2010, s. 67.
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podmienky, za akých mali byť tieto podniky prevedené do vlastníctva nežidov,
t.j. arizované alebo likvidované.
V otázke arizácie vyššie menovaný zákon umožňoval buď:
 úplnú arizáciu, čiže prevedenie celého podniku na nového vlastníka, alebo
 čiastočnú arizáciu, čiže prevedenie väčšinového podielu na nového vlastníka
s ponechaním účasti pôvodného vlastníka v podniku. Táto forma arizácie sa povoľovala
26
pri veľkých podnikoch, najmä v určitých hospodárskych odvetviach.
Nariadená arizácia sa mohla vykonať dvojakým spôsobom – ako dobrovoľná arizácia alebo
ako nútená arizácia.
Proces obmedzovania židovského vplyvu sa začal na základe dobrovoľnej arizácie
27
(do ktorej sa zahŕňala aj tzv. „malá arizácia“ ), čiže na základe dohody, potvrdenej zmluvou
pred verejným notárom medzi pôvodným židovským majiteľom a nežidovským účastníkom
(tzv. arizátorom) s určením výšky podielov jednotlivých partnerov v podniku, spôsobom splácania
podielu a podielom na zisku nežidovského partnera. Podmienkou však bolo, aby nežidovský
spoločník vlastnil najmenej 51% židovského podniku. Tým vznikla nová firma vo forme verejnej
28
obchodnej spoločnosti. Arizátori taktiež museli spĺňať podmienku kvalifikácie a za podnik museli
zaplatiť. Dobrovoľná arizácia sa na rozdiel od nútenej arizácie netýkala továrenských podnikov,
29
t.j. podnikov s viac ako 20 zamestnancami. Touto metódou však za celý rok 1939 arizovali len asi
30
35 menších a stredných podnikov.
Nútená arizácia (tzv. „veľká arizácia“) nastala na základe úradného rozhodnutia, ktoré
31
prikázalo „predaj podniku (závodu) kvalifikovanému kresťanskému uchádzačovi“ . Zodpovednosť
bývalého židovského majiteľa voči veriteľom však ostala.
Arizáciu podnikov vykonávali župné úrady a metodicky ju viedlo ministerstvo hospodárstva.
32
Na základe tzv. prvého arizačného zákona bolo arizovaných len približne 50 podnikov.
3

REVOLUČNÁ FÁZA ARIZAČNÉHO PROCESU
Druhá fáza arizácie podnikového majetku na Slovensku nastala po mocenských zmenách,
ktoré so sebou priniesli salzburské rokovania slovenských a nemeckých predstaviteľov v júli 1940.
Posilnenie pozície radikálov na slovenskej politickej scéne znamenalo aj radikalizáciu arizačného
procesu, ktorá sa prejavila vydaním nariadenia č. 203/1940 Sl. z. o súpise židovského majetku.
Samotný súpis rozdeľoval majetok do štyroch kategórií – podnikový, poľnohospodársky, domový
a iný. Do poslednej kategórie patrili napríklad šperky, hotovosti, cenné papiere, ako aj zariadenie
bytov alebo majetok židovských náboženských obcí: kostoly, modlitebne, cintoríny a pod. Spolu
s predchádzajúcimi údajmi sa uvádzala aj výška dlžôb. Slovenská vláda uvedeným nariadením
33
zaviedla povinnosť prihlásiť majetok
a oceniť ho. Túto povinnosť uložila nielen fyzickým
26

Bližšie pozri MORÁVEK, A.: Arizačné zmluvy. Politika, 1940, s. 138 a n.
Tzv. „malá arizácia“, t.j. vytvorenie podniku medzi dovtedajším podnikateľom Židom a „árijcom“ sa
vykonávala v dvoch prípadoch: 1) Ak sa jednalo o veľký podnik a nenašiel sa záujemca s dostatkom
finančných prostriedkov, aby takýto podnik prevzal; 2) V prípade, ak prítomnosť dovtedajšieho
majiteľa Žida bola pre podnik potrebná.
28
Bližšie pozri MORÁVEK, A: Príručka pre dôverníkov, dočasných správcov a arizátorov. Bratislava,
1940, s. 22 a n. [LIPSCHER, L.: Židia v slovenskom štáte 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992,
s. 45].
29
To, že sa tzv. prvý arizačný zákon nevzťahoval na podniky továrenského charakteru podľa
I. Kamenca dokumentuje, „do akej hĺbky mala (arizácia) zatiaľ ísť a koho sa mala na oboch stranách
dotýkať“. Súčasne malo vyňatie tovární z arizačného procesu zabrániť možnému prenikaniu
nemeckého kapitálu.
30
Slovenský národný archív, ministerstvo hospodárstva – prezídium, č. 1 951.
31
§ 4 ods. 2 zákona č. 113/1940 Sl. z. o židovských podnikoch a o Židoch zamestnaných
v podnikoch
32
Hlásenie prezídia ministerstva hospodárstva z 9. októbra 1940. Slovenský národný archív,
ministerstvo hospodárstva, k. 220.
33
Prihlásenie sa vzťahovalo na celkový vnútrozemský a zahraničný majetok podľa stavu
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a právnickým židovským osobám, ale aj nežidovským manželským partnerom, neplnoletým deťom
vlastniacim majetok, združeniam či židovským náboženským obciam. Židia s cudzou štátnou
príslušnosťou, bývajúci na území Slovenského štátu, museli prihlásiť len ten majetok, ktorý sa
nachádzal na území Slovenska. Sankcie za nesplnenie tejto povinnosti boli veľmi prísne, t.j. strata
slobody až do piatich rokov a zhabanie celého majetku v prospech štátu. Evidenciou židovského
34
majetku bol poverený štátny štatistický úrad.
Tempo arizácie malo byť urýchlené vydaním ústavného zákona č. 210/1940 Sl. z., ktorým
slovenský snem, a to 3. septembra 1940, splnomocnil vládu Slovenskej republiky, aby v priebehu
jedného roka „robila všetky opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sa vylúčili Židia zo slovenského
hospodárskeho a sociálneho života a aby majetok Židov prešiel do vlastníctva kresťanov“. Vláda
týmto ústavným zákonom dostala už univerzálne splnomocnenie na prijatie trvalých pravidiel
správania sa, to znamená právnych noriem riešiacich židovský problém. Nariadenia vydané
na základe tohto splnomocnenia mali platnosť zákonov a podpisoval ich predseda vlády a príslušný
minister.
Jedným z prvých nariadení vlády, a to už zo dňa 16. septembra 1940 pod č. 222/1940 Sl. z.
bol zriadený Ústredný hospodársky úrad (ďalej aj „ÚHÚ“), ktorý prevzal zodpovednosť za arizačný
proces (s výnimkou arizácie poľnohospodárskeho majetku), vrátane arizácie podnikov. ÚHÚ prevzal
35
pôsobnosť župných úradov a ministerstva hospodárstva vo veciach vyraďovania Židov.
36
37
Rozhodnutia tohto úradu boli konečné a boli publikované v Úradných novinách. Do čela ÚHÚ bol
menovaný Augustín Morávek, nedoštudovaný právnik a chránenec Vojtecha Tuku. Augustín
Morávek bol tvorcom a zástancom revolučnej formy arizácie podnikov, teda radikálneho prevodu
podnikového majetku bez ohľadu na hospodárske dôsledky a ochranu prevádzaných hodnôt
metódou úmyselného podhodnotenia majetku a hroziacich strát.
Vážnym zásahom do právneho systému, ako aj do kompetencií a činnosti právnych
subjektov, bolo nariadenie č. 228/1940 Sl. z. o zákaze zastupovania advokátom (verejným notárom)
vo veciach arizačných. Nariadenie v praxi znamenalo, že v sporných arizačných kauzách nemohla
byť žalovaná strana zastúpená pred súdom, úradmi a korporáciami advokátom ani verejným
notárom, s výnimkou prípadov stanovených zákonom. Toto nariadenie likvidovalo nielen právnu
istotu a osobné práva príslušníkov židovskej komunity, ale zároveň aj pod hrozbou sankcií limitovalo
pole pôsobnosti a právomoci advokátov a verejných notárov. Jeho vykonaním bolo spočiatku
poverené ministerstvo pravosúdia (spravodlivosti), ale postupne toto nariadenie prešlo do okruhu
pôsobnosti ÚHÚ.
Vládnuce kruhy si zabezpečili rozhodujúce postavenie a úlohu pri usmerňovaní arizačného
procesu aj utvorením Slovenskej revíznej a dôverníckej spoločnosti na základe nariadenia
č. 230/1940 Sl. z. Spoločnosti bola vyhradená vrcholná revízna kontrolná činnosť pri rozhodovaní
o dôverníctve, dočasných správach, odhadovaní majetku, ako aj pri arizácii. Ďalším z nariadení sa
obmedzila voľnosť nakladať s majetkom Židov a židovských združení, konkrétne išlo o nariadenie
č. 243/1940 Sl. z. Podľa tohto nariadenia bolo potrebné na platnosť právnych úkonov, ktorých
predmetom je prevod, zánik, zmena alebo obmedzenie vlastníckeho alebo iného vecného práva
Židov alebo židovských združení k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktorých obecná hodnota
prevyšuje 500 Ks, písomné povolenie ÚHÚ a zaplatenie (židovskou stranou) 20% z celkovej sumy
k 2. septembru 1940. V súpise chýbal majetok Židov na odstúpených územiach, majetok
emigrantov, vyvezený legálnymi a ilegálnymi formami za hranice, ako aj podnikový,
poľnohospodársky a iný majetok predisponovaný do leta 1940 kapitálovými transakciami a ďalšími
cestami na nových „árijských“ vlastníkov. Z celkového počtu približne 89 000 Židov na území
Slovenského štátu priznalo stav majetku v súpisných hárkoch 54 667 osôb; [KAMENEC I.:
Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 87-88].
34
LIPSCHER, L.: Židia v slovenskom štáte 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, s. 73-74.
35
Krátko na to bola koncom septembra vytvorená i nová židovská inštitúcia – Ústredňa Židov, ktorá
sa stala jedinou a povinnou organizáciou všetkých Židov (okrem náboženských obcí totiž zanikli
všetky židovské spolky a ich majetok prešiel do rúk Ústredne Židov).
36
Rozhodnutia a opatrenia ÚHÚ nemohli byť pozmenené ani Najvyšším správnym súdom,
ani štátnymi súdmi, a to na základe nariadenia č. 303/1940 Sl. z.
37
ZAVACKÁ K.: Protižidovské zákonodarstvo slovenského štátu. In: Tragédia slovenských Židov.
Banská Bystrica: Datei, 1992, s. 70-71.
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manipulovaného majetku. Výnimku tvorilo dedenie a prevody tovarov pri obvyklom vykonávaní
38
výrobnej, obchodnej alebo inej živnostenskej činnosti.
Na základe vládneho nariadenia č. 244/1940 Sl. z. a nariadenia č. 314/1940 Sl. z. zrušil ÚHÚ
funkcie dôverníkov v židovských podnikoch a okrem piatich prípadov odvolal z funkcií všetkých
dočasných správcov, dosadených ešte ministerstvom hospodárstva, pričom ich obvinil, že kryli
židovských majiteľov. Na ich miesto potom dosadil svojich dočasných správcov. Takto zaistené
podniky boli verejne označené ako „Obchod – podnik pod dočasnou správou“ a stali sa objektom
budúcej arizácie. Dočasní správcovia prebrali fakticky úlohu majiteľa, čiže rozhodovali
o obchodných, výrobných i finančných záležitostiach, aj keď všetko sa formálne dialo ešte
pod menom a na účet pôvodného židovského vlastníka. Dočasní správcovia mali dozerať
na prosperitu podniku a najmä zoznámiť sa s jeho riadením, aby sa mohli stať v krátkom čase ich
majiteľom. Táto funkcia im prinášala pravidelnú mesačnú odmenu vo výške 4 000–5 000 Ks na účet
39
podniku.
Zásahy ÚHÚ do sociálnej oblasti, ako aj do zamestnaneckej stratégie všetkých druhov
hospodárskych subjektov, umožňovalo nariadenie č. 256/1940 Sl. z. v znení nariadenia č. 305/1940
Sl. z. o zamestnávaní Židov. Oba legislatívne akty rozširovali a doplňovali, resp. menili príslušné
40
ustanovenia tzv. prvého arizačného zákona.
Nová upravená legislatíva podmieňovala
zamestnávanie Židov špeciálnym povolením. Právomoc na jeho udelenie mal výlučne ÚHÚ.
Hospodárske subjekty celej podnikateľskej štruktúry, od malých remeselných a obchodných živností
až po veľké korporácie, museli do určitého termínu požiadať o pracovné povolenie pre všetkých
židovských zamestnancov. Tí, bez ohľadu na svoju funkciu, nesmeli mať vyšší mesačný plat
ako 1 500 Ks, súčasne nesmeli dostávať odmeny, prémie, atď. Predstavitelia ÚHÚ žiadosť buď
zamietli, alebo vydali povolenie len určitému zamestnávateľovi na určitého židovského
zamestnanca, a to na určitý čas. Zamestnávateľ sa musel zároveň zaviazať, že čo najrýchlejšie
dosadí na miesto židovského zamestnanca „árijskú“ osobu. Po uplynutí stanovenej doby platnosti
sa každé povolenie muselo na základe novej žiadosti predĺžiť, inak bolo odňaté. Za udelenie
pracovného povolenia vyberal ÚHÚ od zamestnávateľa poplatok od 50 do 5 000 Ks, ktorý išiel
na účet Fondu pre židovské vysťahovalectvo. Z uvedeného vyplýva, že medzi ÚHÚ a desiatkami
podnikov rôznych odvetví vznikala sieť korešpondencie, kde hospodárske subjekty vystupovali
v submisívnej pozícii žiadateľov. Pracovné povolenia, známe ako „žlté legitimácie“, sa stali
zvláštnym fenoménom, lebo chránili vlastníka, ako aj celú jeho rodinu, pred deportáciami
do vyhladzovacích táborov. Zamietnutie pracovného povolenia spravidla znamenalo pre židovského
zamestnanca a jeho rodinu istú záhubu, v lepšom prípade deportáciu do pracovného tábora
41
na Slovensku.
V októbri a novembri 1940 vyšla séria nariadení, ktoré sa týkali zaistenia peňazí a cenností
42
vo vlastníctve Židov. Podľa nariadenia č. 271/1940 Sl. z., č. 272/1940 Sl. z. a č. 293/1940 Sl. z.
bolo možné zriadiť bezpečnostné schránky (sejfy) a uzavreté úschovy len s povolením Ústredného
hospodárskeho úradu. Súčasne sa na ich základe obmedzila spôsobilosť Židov nakladať:
 s peňažnými hotovosťami:
38

Nariadenie č. 243/1940 Sl. z. bolo dvakrát novelizované, a to nariadením č. 304/1940 Sl. z.,
ako aj nariadením č. 186/1941 Sl. z. Podľa § 3 tohto nariadenia museli Židia a židovské združenia
do 28. augusta 1941 odviesť polovicu všetkých svojich vkladov, ktoré mali na vkladných a sporiacich
knižkách, vkladných listoch a pokladničných poukážkach, v prospech Fondu pre vysťahovalectvo
Židov, ktorý spravoval ÚHÚ.
39
KAMENEC I.: Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 1991, s. 107.
40
Zamestnávanie Židov značne obmedzoval už tzv. prvý arizačný zákon, avšak prijímanie,
prepúšťanie a výška mzdy židovských zamestnancov ostávala v kompetencii vedenia podniku.
Vedenie muselo dodržať len určité stanovené kvóty a percentuálne zastúpenie Židov.
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HALLON, Ľ. – HLAVINKA, J. – NIŽŇANSKÝ, E.: Pozícia Ústredného hospodárskeho úradu
v politickom, hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska v rokoch 1940-1942. In: Arizácie.
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 tým, že sa zaviedla povinnosť ukladať ich na vkladné knižky;
 všetky platby v prospech Židov a židovských združení sa mohli vykonať len cez viazané
účty, ktoré boli označené ako „židovské“ a ich existencia oznámená ÚHÚ; všetky pohyby
na týchto účtoch banky pravidelne hlásili ministerstvu financií a ÚHÚ;
 obmedzením možnosti výberu z vkladov a účtov pre svoje potreby a potreby svojej rodiny
spočiatku na 1 000, neskôr najviac na 500, resp. na 150 Ks týždenne; prekročenie tohto
43
limitu bolo podmienené povolením zo strany ÚHÚ;
 s cennými papiermi:
 povinnosť ukladať ich do depozitu v banke alebo peňažnom ústave;
 povinnosť úschovy sa vzťahovala aj na predmety zo zlata, platiny a ich zliatin s inými
44
kovmi, a ďalej aj na drahokami a perly.
Vyššie spomenuté nariadenie č. 293/1940 Sl. z. navyše ustanovilo ďalšie obmedzenie –
Židia nesmeli mať u seba väčšiu sumu peňazí ako zodpovedajúcu životnému minimu Žida a jeho
rodiny, najviac však 3 000 Ks na jednu osobu, ktorá bola znížená na 1 000 Ks a neskôr dokonca iba
45
na 500 Ks.
Dňa 30. novembra 1940 vydala vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 303/1940 Sl. z.
46
o židovských podnikoch, známe aj ako tzv. „druhý arizačný zákon“.
Nariadenie vlády č. 303/1940 Sl. z. o židovských podnikoch:
 umožňovalo len tzv. nútenú arizáciu; dobrovoľná arizácia bola zrušená;
 pripúšťalo už aj arizáciu továrenských podnikov;
 ponechalo možnosť čiastočnej arizácie, no znížil sa podiel pôvodného vlastníka, pričom mu
mohla byť ponechaná najviac 49%-ná účasť na majetku a zisku podniku s tým, že pôvodný
židovský majiteľ už nemohol o ničom rozhodovať a jeho účasť v podniku bola čisto
47
formálna – bol vlastne iba dočasnou odbornou pracovnou silou;
 umožňovalo Ústrednému hospodárskemu úradu udeliť výnimku, tzv. „dišpenz“,
spod požiadavky kvalifikácie, čím sa uvoľnila cesta k tomu, aby mohli arizovať aj osoby
úplne nekvalifikované v odbore podnikania arizovaného podniku, pričom ich jediným
záujmom bol veľmi často len okamžitý zisk. To vyúsťovalo do krachu podnikov a štát
tak prichádzal o daňové subjekty. Neodbornosť arizátorov viedla aj k poklesu obratov
podnikov. Postavenie pôvodného majiteľa bolo vedľajšie a Ústredný hospodársky úrad sa
nezaujímal o to, aký bude mať arizácia dopad na jeho sociálnu situáciu. Je známe,
že vo viacerých prípadoch sa pôvodní majitelia podnikov snažili o záchranu
a zabezpečenie živobytia pre svoju rodinu hľadaním arizátora svojho podniku a tajnou
dohodou s týmto arizátorom o zamestnaní v arizovanom podniku. Tieto dohody boli vždy
tajné a v niektorých prípadoch napokon vyústili do situácie, že pôvodný majiteľ získal určitý
príjem, prípadne pracovné povolenie.
Arizátori mali do 120 dní od doručenia rozhodnutia o arizácii zaplatiť sumu rovnajúcu sa
48
likvidačnej hodnote (v prípade úplnej arizácie) alebo obecnej hodnote podniku (v prípade
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čiastočnej arizácie) na štátom blokovaný (viazaný) účet pôvodného majiteľa. Nariadenie pritom
umožnilo splácať likvidačnú hodnotu (obecnú hodnotu) po dobu piatich rokov.
Na základe vyššie spomenutého vládneho nariadenia č. 303/1940 Sl. z. bolo arizovaných
viac ako 2 200 podnikov, teda absolútna väčšina. Možno teda konštatovať, že druhá fáza
arizačného procesu kulminovala úplným vyvlastnením a poštátnením majetku židovskej komunity,
po čom nasledoval odsun väčšiny Židov do koncentračných táborov. Od jesene 1942 až do zániku
vojnovej Slovenskej republiky už iba odpredávali a likvidovali zvyšky štátom vyvlastneného
49
židovského majetku, najmä formou dražieb.
Charakteristickou pre arizáciu, pod vedením A. Morávka a gesciou Ústredného
hospodárskeho úradu, bola korupcia – pri výbere nového arizátora mali totiž vplyvné známosti,
priazeň strany a gardy väčšiu váhu ako odbornosť alebo aspoň schopnosť viesť podnik. Vyjadrenia
a odporúčania arizátorov zo strany mocenských štruktúr (HSĽS, Deutsche Partei, Hlinkova garda,
Freiwillige Schutz a pod.) sa stali povinnou súčasťou arizačného procesu. Hodnota podnikov, či už
likvidačná hodnota alebo obecná hodnota, bola do júla 1942, keď už bola prevedená väčšina z viac
ako 2 200 arizovaných podnikov, určená len v 288 prípadoch. Táto hodnota bola pritom spravidla
podhodnotená, čo Ústredný hospodársky úrad zdôvodňoval potrebou motivácie arizátorov
k preberaniu podnikov. Ani po odchode A. Morávka z postu predsedu Ústredného hospodárskeho
úradu sa nepodarilo odvrátiť hospodárske škody, ktoré arizácia podnikov spôsobila. Do júla 1944
50
bola likvidačná (obecná) hodnota arizovaných podnikov určená len v 1 300 prípadoch.
Popri podnikoch boli veľmi lákavým objektom úvah o arizácii aj nehnuteľnosti vo vlastníctve
Židov, pričom zvláštnu pozíciu mal ich domový majetok. Proces arizácie domov vo vlastníctve Židov
začal v októbri 1940, teda po prijatí splnomocňovacieho ústavného zákona č. 210/1940 Sl. z.,
a to vydaním nariadenia č. 257/1940 Sl. z. o dočasných správcoch pre domy Židov a o výpovediach
židovským nájomníkom. V zmysle spomenutého nariadenia bola kompetencia uvaliť dočasnú
správu na domový majetok Židov a menovať dočasných správcov do domov zverená Ústrednému
51
hospodárskemu úradu , pričom ÚHÚ tak mohol urobiť len „z vážnych hospodárskych alebo
sociálnych dôvodov“. Vo výklade nariadenia bolo pritom uvedené, že dočasnú správu bolo možné
uvaliť na akýkoľvek domový majetok Židov, teda nielen na obytné domy, a to bez ohľadu na to,
či vlastníkom domového majetku je Žid alebo židovské združenie. Funkciu dočasného správcu
mohol vykonávať „mravne zachovalý štátny občan“,ktorý mal najmenej 24 rokov a „potrebné znalosti
52
a skúsenosti“. Za dočasnú správu mu patrila odmena za prácu a uhradenie jeho výdavkov.
S povolením ÚHÚ mohol dokonca užívať v predmetných domoch niektoré miestnosti (byt). Na
dočasných správcov prechádzali všetky práva a povinnosti vlastníkov domov, ktoré mali vykonávať
na účet vlastníkov. Dočasní správcovia boli zodpovední ÚHÚ, ktorý od nich mohol kedykoľvek
žiadať vyúčovanie, zatiaľ čo vlastník, splnomocnená osoba či veriteľ mohli spomínané vyúčtovanie
žiadať iba raz v roku, a to do konca januára. Akékoľvek námietky vlastníka voči dočasnej správe
domu mali byť podané ÚHÚ do 15 dní od podania vyúčtovania. Všetky trovy spojené
s preskúmaním daného podania znášali vlastníci. Proti rozhodnutiu ÚHÚ nebolo možné podať
53
opravný prostriedok. Dočasní spravcovia židovského domového majetku si však len zriedka plnili
svoje skutočné povinnosti a dočasná správa domov im slúžila ako vedľajší zdroj príjmu, a tak domy
židovských vlastníkov chátrali. Preto v procese prevodu domového majetku Židov došlo na jeseň
1941 k závažným zmenám, a to prijatím vyhlášky, na základe ktorej sa domový majetok Židov stal
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od 1. novembra 1941 vlastníctvom štátu. Proces arizácie domového majetku Židov teda neskončil
55
prevodom domov do rúk „kresťanov“, ale prevodom domového majetku do rúk štátu. O poštátnení
hnuteľného židovského majetku rozhodla vyhláška zo 7. mája 1942. Týkala sa predovšetkým
osobného vlastníctva židovského obyvateľstva, postupne vyvážaného do vyhladzovacích táborov,
a majetku židovskej cirkvi. Hnuteľné vlastníctvo prechádzalo pod správu ministerstva financií. Časť
56
osobného majetku si mohli ponechať iba zatiaľ nevysídlení Židia.
15. mája 1942 vstúpil
do platnosti ústavný zákon č. 68/1942 Sl. z. o vysťahovaní Židov, legalizujúci odsun židovského
obyvateľstva, podľa ktorého celý majetok vysťahovaných Židov, ako aj Židov ilegálne opúšťajúcich
Slovensko, prepadol v prospech štátu. Po prvej vlne deportácií slovenských Židov v marci až októbri
1942 sa poštátneniu nevyhli ani sakrálne nehnuteľnosti, čiže synagógy.
4

LIKVIDÁCIA ŽIDOVSKÝCH PODNIKOV
Režim zdôvodňoval likvidácie židovských podnikov tzv. „verejným záujmom“. Vyplýva to
aj z vyhlásenia A. Morávka: „Odborne uskutočnená likvidácia židovských podnikov vyhlásených
57
za nadpočetné a za také, ktoré majú hospodársky nezdravý vplyv, je záujmom verejným."
Likvidácia podniku spočívala v „zaistení“ hnuteľného majetku pôvodného vlastníka, jeho
súpise, ocenení a speňažení, išlo o tzv. likvidačnú hodnotu podniku. Stanovenie výšky likvidačnej
58
hodnoty mal na starosti župný úrad „so zreteľom na miestne pomery“ . Aby mohli podnikový
majetok Židov dostať aj tí, ktorí nemali k dispozícii finančné prostriedky na zaplatenie likvidačnej
hodnoty, arizátori dostali možnosť prevziať podnik za záväzok splácania likvidačnej hodnoty a päť
rokov ho splácať s minimálnymi úrokmi. Samozrejme, pôvodný majiteľ sa k veci nemohol vyjadriť.
59
Samotná likvidácia podniku sa mala uskutočniť v tzv. likvidačnej lehote , pričom pôvodný majiteľ
bol zbavený možnosti podnikať, ako aj podniku samotného, a to bez akejkoľvek kompenzácie.
60
Likvidáciu v niektorých prípadoch uskutočňoval úradne poverený likvidátor .
Za prvé likvidácie podnikov možno označiť odňatie približne 500 živnostenských oprávnení
Židom, ktorí vykonávali hostinskú a výčapnícku činnosť, ako aj odobratie približne 700 ďalších
oprávnení rovnakého druhu.
V § 3 tzv. prvého arizačného zákona sa uvádza: „Župný úrad môže podrobiť revízii
živnostenské oprávnenia Židov a odníme ich, ak zistí, že sú proti majiteľovi odôvodnené námietky
z hľadiska verejného záujmu, alebo sa vyskytnú dôvody, ktoré vyžadujú odstránenie hospodársky
nezdravého vplyvu.“ Podľa § 4 sa mala likvidácia takéhoto podniku vykonať do troch mesiacov
od doručenia likvidačného rozhodnutia, ktoré vydával župný úrad, prípadne ministerstvo
hospodárstva. Počas trojmesačnej platnosti uvedeného zákona sa na jeho základe zlikvidovalo
61
179 židovských podnikov.
V § 5 tzv. druhého arizačného zákona sa uvádza: „Ústredný hospodársky úrad môže cieľom
vylúčenia Židov a židovských združení zo slovenského hospodárskeho a sociálneho života nariadiť:
a) likvidáciu židovského podniku,
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zaniklo živnostenské oprávnenie pôvodného majiteľa. Dĺžka likvidačnej lehoty sa menila.
Z pôvodných troch mesiacov (zákon č. 113/1940 Sl. z.) na pätnásť dní, neskôr sa táto lehota
dokonca skrátila iba na osem dní od vyhlásenia likvidácie v Úradných novinách (podľa vyhlášky
ÚHÚ č. 333/1940 Úr. n.).
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b) prevod podniku Žida alebo židovského združenia na nežida alebo na nežidovské
združenie...“
V § 9 citovaného zákona bola Ústrednému hospodárskemu úradu daná právomoc určiť
podmienky a spôsob likvidácie, pričom sa mohol odchýliť od predpisov o pokračovaní pri likvidácii.
Podľa toho istého paragrafu sa rozhodnutie o likvidácii a jej podmienkach malo uverejniť v Úradných
novinách „na útraty majiteľa podniku“.
Dňa 5. augusta 1941 vydal predseda Ústredného hospodárskeho úradu Augustín Morávek
vyhlášku č. 333/1941 Úr. n. o všeobecných podmienkach a spôsobe likvidácie židovských podnikov
pomocou likvidátorov. Podľa § 2 tejto vyhlášky mal likvidátor zaistiť majetok patriaci k podstate
podniku. Zaistenie malo byť „rýchle, prekvapujúce a účinné, aby hodnoty neunikli“. Okamžite
po doručení rozhodnutia o likvidácii mal likvidátor prevziať od majiteľa podniku kľúče a vyhotoviť
zoznam hnuteľností. Zistené peňažné hodnoty mal likvidátor zapísať do tzv. „Zoznamu A“.
Do „Zoznamu B“ mal zaznamenať tovar, suroviny a materiál nachádzajúci sa v podniku. Zariadenia
slúžiace na technickú prevádzku boli spisované do „Zoznamu C“. „Zoznam D“ mal obsahovať
hnuteľnosti, ktoré nepatrili majiteľovi podniku (splácané, zapožičané a pod.), a „Zoznam E“
predstavoval aktíva (zmenky, dobierky a i.). Právne nároky podniku osobného a vecného charakteru
(patenty, koncesie, užívacie práva) mali byť zaznamenané do „Zoznamu F“.
Likvidátor následne speňažil spísaný hnuteľný majetok a získané prostriedky mal uložiť
na viazaný účet v peňažnom ústave. Z týchto prostriedkov boli uspokojené pohľadávky veriteľov
a vyplatená odmena likvidátora, ktorá činila 20% z hodnoty likvidovaného majetku, najviac však
5 000 Ks. O prevedenej likvidácii likvidátor vyhotovil správu, ktorú predkladal Ústrednému
hospodárskemu úradu.
5

POĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ŽIDOV
Majetkových práv v poľnohospodárstve sa týkali nariadenia o prechodnom dozore
a vnútornej správe na veľkostatkoch s výmerou nad 30 ha a vládne nariadenia o súpise
poľnohospodárskych nehnuteľností cudzích štátnych príslušníkov a Židov. Spochybnenie
majetkových práv židovských občanov priamo alebo nepriamo umožňovali aj ďalšie legislatívne
akty. Za najvýznamnejšiu antisemitskú akciu roku 1939 možno nepochybne označiť súpis židovskej
pôdy na podklade vyššie uvedených nariadení. Perzekučné opatrenia proti židovským statkárom sa
začali uskutočňovať vládnym nariadením č. 146/1939 Sl. z., ktoré nariaďovalo prihlásenie
poľnohospodárskeho majetku cudzincov a vládnym nariadením č. 147/1939 Sl. z., na základe
ktorého mali Židia prihlásiť svoje poľnohospodárske a lesné vlastníctvo. Uvedené opatrenie de facto
obmedzovalo dispozíciu roľníkov so svojou pôdou, a to v záujme maximálneho zvýšenia produkcie.
Súčasne zakazovalo dať Židom poľnohospodárske nehnuteľnosti do árendy bez povolenia
ministerstva hospodárstva, a to od 1. júla 1939.
Vyvrcholenie protižidovských opatrení v hospodárskej sfére do septembra 1940 predstavoval
zákon o pozemkovej reforme a tzv. prvý arizačný zákon. Reálny dopad na majetkové vlastníctvo
židovskej komunity mal najmä zákon č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej reforme z 22. februára 1940.
Cieľom zákona malo byť dokončenie pozemkovej reformy z medzivojnového obdobia a náprava
údajných krívd. V skutočnosti sa objektom reformy stal poľnohospodársky majetok 4 693 židovských
vlastníkov v rozlohe 44 372 ha poľnohospodárskej pôdy, 45 883 ha lesnej úžitkovej plochy a 11 168
62
ha inej pôdy.
Zákon o pozemkovej reforme zakazoval Židom nadobúdať vecné práva
63
na poľnohospodárske nehnuteľnosti, ako aj prenajímať alebo brať tieto nehnuteľnosti do árendy ,
či pôdu samotnú kupovať alebo darovať. Vlastnícke právo sa mohlo uplatniť iba v prípade
zákonného dedičstva. Cieľom tu však bolo zabezpečiť nehnuteľnosť pre potreby pozemkovej
reformy. Ustanovenia zákona, podľa ktorých sa mala reforma uskutočniť núteným výkupom
prostredníctvom Štátneho pozemkového úradu (okrem tých nehnuteľností, ktoré s jeho súhlasom
kupoval slovenský štátny občan), boli v platnosti len niekoľko mesiacov. Štátny pozemkový úrad ich
62
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potom pridelil predovšetkým roľníkom, prípadne aj iným osobám, a to zo sociálnych dôvodov. Tieto
osoby museli byť slovenskí štátni príslušníci, mravne zachovalí a árijského pôvodu.
Roku 1941 sa aj v poľnohospodárstve presadili radikálne metódy arizácie. Keďže proces
výkupu sa ukázal byť pomalým a zdĺhavým, v máji 1941 prijala vláda nariadenie č. 93/1941 Sl. z.,
ktorým zmenila celý proces arizácie poľnohospodárskych nehnuteľností. Podľa tohto nariadenia
a následných smerníc vlády z júla 1941 mohla byť pôda Židov buď prideľovaná, predávaná kúpnopredajnými zmluvami alebo dávaná do árendy. Noví majitelia tak získali núteným výkupom židovskú
64 65
pôdu s výmerou 27 096 ha z celkovej plochy 101 423 ha, zachytenej súpisom v lete 1939 .
Na základe zákona č. 108/1942 Sl. z. bol zriadený popri Štátnom pozemkovom úrade Fond
pre správu poľnohospodárskych majetkov na zabezpečenie hospodárenia na pozemkoch, ktoré
neboli vykúpené. Prebytky fondu mali slúžiť na úhradu trov spojených s vysťahovaním Židov.
Zavŕšenie snáh o vylúčenie Židov z poľnohospodárskeho života predstavovala vyhláška
Štátneho pozemkového úradu č. 231/1942 Úr. n., podľa ktorej sa dňom 16. mája 1942 stávajú
všetky poľnohospodárske nehnuteľnosti Židov na území Slovenskej republiky vlastníctvom štátu,
66
ak sa ním nestali už skôr.
6

ZÁVER
Totalitný politický systém obsahuje jedno zásadné pravidlo – vytvorenie si nepriateľa.
Aj politická reprezentácia Slovenského štátu si ho vytvorila. Židovské obyvateľstvo bolo označené
nielen za nepriateľa Slovenského štátu a národa, ale aj za najvážnejšiu prekážku všeobecnej
sociálnej a nacionálnej spravodlivosti vo svete. Len v priebehu úvodných troch rokov existencie
prvej Slovenskej republiky na Židov doľahli stovky právnych noriem, ktoré obmedzili ich občianske
i ľudské práva, ako aj možnosti ich spoločenského uplatnenia, zbavili ich všetkých foriem majetku
a zlikvidovali zdroje ich príjmu. Filozofia potlačovania akejkoľvek odlišnosti, či už v prejave názoru,
vôle alebo rasy vrátila i právne myslenie a tvorbu práva o niekoľko storočí späť.
Definitívne vylúčenie Židov z hospodárskeho a sociálneho života malo byť z moci ústavného
zákona č. 210/1940 Sl. z. ukončené v septembri 1941. V dôsledku radikálnej protižidovskej politiky
slovenskej vlády a jej podriadených orgánov sa Židia napokon na konci roku 1941 ocitli v pozícii
sociálne odkázanej skupiny ľudí a príťaže pre štát, ktorý sa snažil ťažiť z ich vyvlastneného majetku.
Na prelome rokov 1941/1942 tak ľudácky režim pripravil a od marca 1942 do októbra 1942
aj uskutočnil deportácie viac ako 57 000 Židov bez rozdielu veku či pohlavia z územia Slovenska
na územie pod kontrolou nacistického Nemecka, kde sa v tom čase rozbiehala realizácia plánu
fyzickej likvidácie miliónov európskych Židov. Pamiatka židovských obetí musí byť vždy zachovaná
v kolektívnom vedomí civilizácie, a preto nemožno pripustiť, aby sa čokoľvek podobné v rôznych
formách opakovalo v blízkej i ďalekej budúcnosti.
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DEMOKRATICKÁ SPOLOČNOSŤ V KONTEXTE EURÓPSKEJ
ÚNIE1
Milan Kočan
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na prostredie Európskej únie v spojitosti s demokraciou, ako
politicko-spoločenským zriadením, ktorým sa EÚ vyznačuje. Občianska spoločnosť a jej účasť na
správe veci verejných v priestore Európskej únie je vymedzená v prvej časti príspevku. Následne sa
príspevok venuje inštitútom priamej demokracie v EÚ. Koncepcia Európskej únie a jej analýza je
nasledujúcou časťou, ktorá je vymedzená v predmetnom príspevku. Autor sa zameriava
predovšetkým na obdobie po Lisabonskej zmluve, ktoré malo priniesť upevnenie princípov
demokracie.
Kľúčové slová: Európska únia, priama demokracia, Európska občianska iniciatíva. Lisabonská
zmluva, demokracia.
Abstract:The
paper
isfocusedon
thesurroundingsof
the
European
Unioninrelation
todemocracy,political
andsocial
order,
whichischaracterized
bythe
EU.
Civil
societyanditsparticipationin governanceat the EuropeanUnionisdefinedinthe firstpart of this paper.
Consequently, thecontributionpaidby the Instituteof direct democracyinthe EU. The conceptof the
European Unionanditsanalysis ofthenext section, which is definedin the presentarticle. The
authorfocuses
primarily
on
theperiodafterthe
Treaty
of
Lisbon,
whichshouldbringconsolidatedemocratic principles.
Key words: European union, direct democracy, European citizens´ iniciative, Treaty of Lisbon,
democracy.
1

ÚVOD
Človek je tvor spoločenský a tak jeho existencii podlieha vytváranie prostredia, kde tento
predpoklad môže napĺňať. Existencia demokracie, ako formy spoločensko-politického usporiadania
vytvára priestor pre spoločnosť, ktorá bude spravodlivá ku väčšine žijúcej v tejto spoločnosti, ak nie
k všetkým. Societa, ktorá predvída takéto možnosti musí mať čelných predstaviteľov, ktorí budú nie
len mravne bezúhonní, ale ktorí svojou činnosťou dokážu ostatných členov spoločenstva nabádať
k čestnosti a viere v skutočné spoločné dobro, pred osobným. Európska spoločnosť je preniknutá
demokraciou, či už z historického alebo filozofického hľadiska vyskytujúceho sa v priestore Európy.
Predikát demokracie je teda v tomto prípade nie len logickým, ale často krát z pohľadu širokej
občianskej spoločnosti vnímaný, ako jediný možný. Prítomnosť presiaknutá nenaplnením z
vytýčených idei žiada nové východiská, ktoré by mali priniesť uspokojenie zo všetkých strán. Je
Európska únia subjektom riešiacim takéto výzvy alebo skôr vystupuje v roli čakateľa pokojnejších
časov?
2

POŽIADAVKA OBČIANSKEJ DEMOKRACIE V EÚ
Podľa čl. 9 Zmluvy o Európskej únii občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu
2
príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.
Spomínaným článkom je stanovená povinnosť orgánov, inštitúcií a iných subjektov Únie, aby
1
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zaobchádzali s občanmi Únie rovným spôsobom, a zároveň je garantované právo občanov Únie na
rovné zaobchádzanie zo strany orgánov, inštitúcií a iných subjektov Únie. Zásada rovnosti sa tak
dostáva do vzťahu vertikálnej povahy ,,občan - Únia“, ktorým je konkretizovaná podoba povinnosti
zaobchádzať s občanmi Únie rovným spôsobom a zodpovedajúceho práva občanov Únie na rovné
zaobchádzanie. Zásada rovného zaobchádzania znamená, že orgány, inštitúcie a iné subjekty Únie
3
nesmú pri svojej činnosti svojvoľne rozlišovať medzi občanmi Únie.
Zárodky občianstva Únie sa po prvý raz začali objavovať už v roku 1974 na summite v Paríži,
kde prebehla diskusia o možnosti priznať občanom členských štátov Európskeho hospodárskeho
spoločenstva špeciálne práva. Napriek tlakom zo strany Európskeho parlamentu smerujúcim
k zavedeniu európskeho občianstva, sa vedúci predstavitelia členských štátov zhodli na prijatí tzv.
vhodných opatrení pre posilnenie podpory identity a imidž na zasadnutí Európskej rady v roku 1984,
aby napokon v roku 1992 Maastrichtská zmluva zaviedla tento pojem ,,občianstvo Únie“. V
ustanovení tejto zmluvy sa výslovne píše, že každý príslušník členského štátu sa stáva občanom
Únie. V roku 1997 boli Amsterdamskou zmluvou dodatočne doplnené ustanovenia hovoriace o
občianstve Únie, ktoré doplňuje a nie nahrádza štátnu príslušnosť členského štátu tak, ako to bolo
spomenuté vyššie.
K organizácií moderného občianskeho štátu neodmysliteľne patria formy, ktorými nositeľ
moci túto moc vykonáva. Ešte v 18. storočí sa z tohto hľadiska rozlišovala demokracia a republika.
Pod demokraciou sa rozumelo to, čo my dnes označujeme ako rôzne formy priamej demokracie.
4
Pod republikou si vtedy predstavovali to, čo my dnes nazývame zastupiteľskou demokraciou. Ktorá
z týchto teórií je bližšia k súčasnej organizácii Európskej únie sa jednoznačne vysloviť nedá.
Dôvodov sa ponúka hneď niekoľko.
V 21. storočí dochádza k modifikácii vnímania suverenity v dôsledku existencie
globalizovaného sveta, kde už nie je možné naplnenie Aristotelovej predstavy o sebestačnej obci,
ani Bodinovej predstavy o zvrchovanosti ako neobmedzenej a ustavičnej moci spočívajúcej
v možnosti vládcu stanoviť zákony, nebyť pritom viazaný rozhodnutím predchodcov, rozhodovať
o vojne a miery, ustanovovanie úradov, mať posledné slovo vo všetkom, čo sa týka štátu a jeho
5
poddaných, rozhodovať o trestoch a udeľovať milosť, určovať dane a raziť peniaze. Spomínaná
téza sa zdá viac, ako opodstatnená pri vzhliadnutí faktu týkajúceho sa ovplyvňovania právneho
poriadku členských štátov zo strany Únie. Konkrétne v rámci Slovenskej republiky je 50 – 60 %
právneho poriadku (v priemere) ovplyvnených právnym prvkom EÚ, pričom niektoré oblasti dokonca
6
až v 80%, predstavuje výkon právomoci orgánov EÚ podstatný zásah do právomoci národnej rady.
Prípad Slovenskej republiky nie je v rámci Únie ojedinelý. Predkladaný údaj je prinajmenšom
podobný aj v ostatných krajinách Únie a teda členstvo v tejto organizácii výrazným spôsobom
zasahuje do klasickej deľby moci vnímanej skrz základné princípy demokracie. Uvádzaný príklad
viditeľne poukazuje na čiastkový problém demokracie, ktorá ani v ďalších ohľadoch nespĺňa
základné odborno - teoretické poznatky.
Demokracia sa dá vnímať nie len z hľadiska deľby moci, jej legitimity, dodržiavania
a ochrany základných ľudských práv, ale taktiež prostredníctvom občanov a občianskej spoločnosti
tak, ako to bolo naznačené vyššie. Samotná požiadavka občianskej demokracie je veľmi aktuálnou
a pálčivou témou každej spoločnosti, v ktorej demokracia má existovať na adekvátnej úrovni.
Predovšetkým angažovanosť občanov na rozhodovacom procese je opodstatnenou zložkou
demokratického systému. Apelovanie na politické strany nespokojnou verejnosťou, aby časť moci
resp. rozhodovanie preniesli na občanov a posilnili účasť občanov na verejnej správe je v priestore
EÚ viac, ako viditeľné. Znenie Lisabonskej zmluvy naznačuje, že spomínaný tlak bol aspoň z časti
vypočutý.
3
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Lisabonská zmluva so sebou okrem iného prináša nástroje priamej demokracie, ktoré
umožňujú občanom Únie vo vyššej miere spolupodieľať sa na správe veci verejných.
Vo všeobecnosti sa priama demokracia prejavuje vo viacerých podobách. Dá sa konštatovať,
že inštitúciami priamej demokracie sú ľudové hlasovania, ktoré sa netýkajú ani volieb do
parlamentu, ani voľby hlavy štátu. Podľa spôsobu iniciovania a trvalosti sa členia na tri základné
7
druhy: plebiscit, referendum a iniciatívu.
Pre účely Európskej únie by sme mohli inštitút referenda chápať ako legitimačný nástroj,
ktorý zvyšuje legitimitu politických rozhodnutí avšak v súčasnej platnej úprave nenájdeme zmienku
o referende. Predovšetkým mu chýba celoeurópsky charakter všeľudového hlasovania. Je
pochopiteľné, že takýto systém priamej demokracie by predstavoval závažný problém najmä
z hľadiska rozdielnosti právnych úprav referenda aj z hľadiska odlišnosti právnej kultúry
v jednotlivých členských krajinách. Referendum celoeurópskeho charakteru by bolo logisticky
8
náročnou výzvou a vyžadovalo by zjednotenie pravidiel členských štátov v tejto oblasti.
Scenár inštitútu referenda a Európskej občianskej iniciatívy na pôde EÚ, ale nie je totožný.
Lisabonská zmluva priniesla občanom Európske únie možnosť vyjadriť v ľudovom hlasovaní svoj
názor, postoj, čím sa forma hlasovania ľudu zvýraznila na celoeurópskom fóre. Jeden milión
euroobčanov sa môže v rozhodujúcom momente predstaviť ako tvorca európskej legislatívy ,,zdola“
9
a tým pádom budú aspoň na tejto úrovni odstránené pochybnosti o občianskej tvorbe práva. Tým,
že občania aktivizujú Komisiu k činu, stávajú sa de facto navrhovateľmi novej legislatívy resp.
zmeny už existujúcej legislatívy. Stanovený počet občanov EÚ, ktorí sú štátnymi príslušníkmi
významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci
svojich právomocí predložila návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely
10
uplatňovania zmlúv je potrebný akt Únie. Samotné podmienky využívania tohto inštitútu v čl. 11
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú upravené len rámcovo. Bližšie vymedzenie by sa dalo nájsť
11
v Zelenej knihe o Európskej občianskej iniciatíve alebo v Nariadení Európskeho parlamentu
12
a Rady EÚ č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov. Podstatnou náležitosťou
riešenou zo strany európskych inštitúcii, ale aj zo strany občanov bola otázka minimálneho počtu
členských krajín a občanov podporujúcich takúto iniciatívu. V pôvodnom návrhu bol počet členských
štátov stanovený na 1/3, nariadenie predpokladá 1/4 členských štátov EÚ, ktorého občanmi musí
byť milión občanov.
Je potrebné dodať, že spomínaný inštitút priamej demokracie v Únii dosiahol už aj svoje
reálne využitie. Za všetky môžeme spomenúť iniciatívu proti privatizácii vodných zdrojov zo strany
EÚ alebo iniciatívu za zrušenie zmeny času (letný/zimný). Otázkou ostáva nakoľko budú tieto, ale aj
ďalšie iniciatívy úspešné. Dôležitým faktom v tomto prípade je, ale predovšetkým to, že Lisabonská
zmluva prispela k zvýšeniu možnosti občanov zúčastniť sa na demokratizácii spoločnosti aj v rámci
priamej demokracie. Svoju úlohu tu nesplnila iba Európska občianska iniciatíva, ale taktiež
prostredníctvom oblasti petičného práva a v neposlednom rade diskusie ohľadom referenda na
pôde Európskej únie prispeli minimálne k ďalším dialógom, ktoré môžu viesť k zvýšeniu (občianskej)
demokratizácie EÚ.
3

INŠTITUCIONALIZÁCIA DEMOKRACIE V EURÓPSKEJ ÚNII
Jednou zo základných hodnôt podporovaných Úniou je aj demokracia a demokratické
zásady, ktoré našli svoje zakotvenie ostatný raz v Lisabonskej zmluve či v Charte základných práv
EÚ. Medzi neodmysliteľné prvky akejkoľvek demokracie v priestore Európy patrí parlament alebo
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zastupiteľský zbor, zastupujúci občanov ktorejkoľvek z týchto krajín. Zastupiteľským zborom
13
obyvateľov únie je Európsky parlament.
Tento zastupiteľský zbor občanov členských štátov Spoločenstva bol nazývaný
Zhromaždenie, ktoré bolo reprezentatívnou inštitúciou medzinárodnej organizácie s nadnárodnými
črtami. Na základe prijatia rezolúcie č. 1045 z 30. marca 1962 Zhromaždenie bolo premenované na
Európsky parlament. Všetky inštitúcie Spoločenstva akceptovali toto nové pomenovanie, ale po
formálnej a právnej stránke pomenovanie nadobudlo oficiálnu platnosť až prijatím Jednotného
14
Európskeho aktu.
Štruktúrou a právomocami Európsky parlament nie je parlamentom v klasickom zmysle
15
slova. Dá sa povedať, že Únia je aj prostredníctvom tohto svojho orgánu systémom sui generis,
pretože princípy zastupiteľskej demokracie sa prejavujú na dvoch úrovniach.
Na prvej úrovni sa vytvára Európsky parlament volený európskymi občanmi na základe
16
proporcionálneho systému v rámci jednotlivých štátov.
Na druhej úrovni sa zastupiteľská demokracia prejavuje v národných parlamentoch, ktoré delegovali
niektoré svoje právomoci na orgány Únie. Ich výkon však kontrolujú prostredníctvom kontroly svojich
vlád. Iba v tomto modifikovanom zmysle sa dá povedať, že Únia je „založená“ na reprezentatívnej
17
(zastupiteľskej) demokracii.
Vzhľadom na posilnenie funkcií národných parlamentov podľa lisabonskej novely možno
tvrdiť, že možnosti uplatnenia zastupiteľských princípov v Únii sa v porovnaní s dosiaľ platnými
18
Zmluvami zlepšili. Vytvoril sa väčší priestor pre Európsky parlament a pre podporu jeho činnosti vo
viacerých oblastiach.
Lisabonská zmluva výrazne posilňuje význam spolurozhodovacieho legislatívneho procesu
(okrem neho stále existuje aj kooperačný a konzultačný proces), ktorý premenúva
na riadny
legislatívny postup. V súčasnosti sa už väčšina právnych aktov prijíma týmto postupom, ktorý
predpokladá súhlasné stanovisko Rady a Európskeho parlamentu. Týmto krokom sa postavenie
Európskeho parlamentu ako jediného priamo voleného orgánu EÚ významne upevnilo, čo prispelo
k zníženiu deficitu demokracie pri prijímaní legislatívnych aktov EÚ. Na jej základe už Európsky
parlament spolurozhoduje skoro o všetkej európskej legislatíve, pričom získal aj nové právomoci v
ďalších oblastiach rozširujúcich jeho kompetencie. Napriek tomu sa nenašiel dostatok politickej vôle
na to, aby Lisabonská zmluva zaviedla aspoň pre niektoré oblasti nový legislatívny proces, v rámci
ktorého by Európsky parlament mohol prijímať legislatívne akty aj bez súhlasu Rady EÚ. Tak musí
ako jediný priamo volený orgán Európskej únie a zástupca jej občanov dôjsť k spoločnému
stanovisku
s Radou EÚ ako predstaviteľkou vlád členských štátov, inak nový akt nemôže byť
prijatý. Preto možno len súhlasiť s názorom, že rozhodovací proces v Európskej únii dosiaľ prebieha
predovšetkým na vládnej úrovni, keďže väčšina rozhodnutí sa prijíma na návrh a prostredníctvom
19
výkonných orgánov Únie – Rady EÚ a Komisie.
Hoci sa postavenie Európskeho parlamentu posilnilo, stále ho nemožno považovaťza
klasický zákonodarný orgán. V tejto súvislosti niektorí autori zastávajú stanovisko, že základným
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legislatívnym orgánom je Rada EÚ, keďže európske právo dosiaľ nepozná legislatívny proces,
20
v rámci ktorého by mohol byť prijatý legislatívny akt napriek zamietavému stanovisku Rady EÚ.
V súčasnosti sa teda väčšina európskej legislatívy prijíma spolurozhodovacím postupom, v
ktorom má parlament najväčší vplyv a rovnocenné postavenie s Radou EÚ, s ktorou spoločne
prijímajú akty sekundárneho práva Európskej únie, najmä nariadenia, smernice a rozhodnutia, ktoré
majú priamy vplyv na legislatívu jednotlivých členských štátov. Na začiatku legislatívneho postupu je
príslušný parlamentný výbor, ktorý vypracuje a schváli správu o návrhu legislatívneho textu
predloženého Európskou komisiou a prípadne predloží pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Parlament sa následne zaoberá návrhom a prípadnými zmenami a hlasuje o konečnej podobe
21
návrhu na plenárnej schôdzi.
Prijatie legislatívneho aktu vždy predpokladá zhodu s Radou EÚ. Výrazným nedostatkom je
skutočnosť, že ani po 1. decembri 2009 Európsky parlament nemá návrhovú iniciatívu, keďže podľa
čl. 17 ods. 2 Zmluvy o EÚ môžu byť legislatívne akty Únie prijaté len na základe návrhu Komisie. V
tomto smere má Európsky parlament iba právomoc politickej iniciatívy, a to v prípade, keď sa
domnieva, že treba prijať konkrétny právny akt, môže požiadať Komisiu, aby Rade EÚ predložila
22
vhodný návrh.
Ďalšou výraznou demokratickou zmenou je zapojenie národných parlamentov členských
štátov do legislatívneho procesu na európskej úrovni. Orgány EÚ sú povinné zaslať návrh
predmetného legislatívneho aktu na posúdenie parlamentom členských štátov, ktoré majú možnosť
vyjadriť sa k tomu, či návrh aktu je v súlade so zásadou subsidiarity, pričom inštitúcie EÚ majú
povinnosť zaoberať sa zaslaným stanoviskom národného parlamentu.
V tomto smere je otázne,
či
sa parlamenty členských štátov z dôvodu časovej náročnosti budú zaoberať návrhmi
legislatívnych aktov, ale je možné označiť tento postup za zaujímavý nástroj, ktorého praktickú
využiteľnosť je potrebné sledovať.
Rada, Komisia a Európska rada sú orgány Únie, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Sú to
tie zložky, ktoré úzko spolupracujú s oblasťou legislatívy a exekutívy EÚ. Je preto nevyhnutné
porozumieť procedúram zabezpečujúcim chod týchto oblasti z pohľadu orgánov, ktoré ju
reprezentujú.
Európska rada, ako orgán ktorý nevykonáva legislatívnu činnosť, zabezpečuje v rámci Únie
predovšetkým potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority.
Podľa článku 15 ZEU je Európska rada zložená z hláv štátov a predsedov vlád členských štátov,
23
predsedu Komisie a zo stáleho predsedu Európskej rady. Naposledy bol za predsedu Európskej
rady zvolený, avšak verejnosti už skôr iba predstavený Herman von Rompuy. Je dôležité podotknúť,
že táto funkcia má podtón, akéhosi neoficiálneho prezidenta Únie. Táto pozícia je obsadzovaná
formou voľby zo strany Európskej rady
na dva a pol ročné obdobie. Na zvolenie predsedu je
potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov Európskej rady. Problematika predsedu Európskej rady, ale
aj významu tohto orgánu ponúka viaceré námety na diskusiu smerujúcu predovšetkým k témam
týkajúcich sa inštitucionálneho charakteru EÚ. Obdobne je to aj v prípade Rady a Komisie, ktoré sú
súčasťou systému orgánov EÚ.
Rada zostala po Lisabonskej zmluve orgánom určeným na prezentáciu záujmov štátov a na
ich zlaďovanie v prospech spoločnej prosperity. Vymedzenie jej základných funkcií sa nachádza
24
v čl. 16 ods. 1 ZEÚ , v zmysle ktorého Rada vykonáva funkcie tvorby politík a koordinačné funkcie
25
s Európskym parlamentom, vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie.
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Pri otázke fungovania Rady môžeme povedať, že napriek zmenám, ktoré priniesla
Lisabonská zmluva, bol systém rotujúceho šesťmesačného predsedníctva štátov v Rade, na rozdiel
od Európskej rady, zachovaný. Dochádza tu, ale k jednej podstatnej výnimke. Spomínaná výnimka
sa týka Rady pre zahraničné veci, ktorej nepredsedá zástupca predsedníckej krajiny, ale vysoký
predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý je súčasne jedným z predsedov
Komisie. V oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky teda cez vysokého predstaviteľa Únie pre
26
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dochádza k prepojeniu Rady a Komisie.
Európska komisia je inštitúcia s nadštátnym charakterom, ktorej úlohou je chrániť záujmy
Únie. Plní predovšetkým úlohy týkajúce sa zabezpečovania zmlúv a sekundárnych aktov, plnenie
rozpočtu a programy, vykonávanie koordinačných, riadiacich a výkonných funkcií, iniciovanie
ročných a viacročných programovaní Únie, atď. Podstatnou témou týkajúcou sa Európskej komisie
je predovšetkým uvažovanie o znížení počtu členov Komisie. Počet jej členov sa v súčasnosti rovná
počtu členských štátov Únie. Zmeny v kvantitatívnom zložení sa snažila zaviesť už Zmluva z Nice,
avšak ani vtedy, ani naposledy pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy nedošlo k jednotnému stanovisku
kompetentných. To, ale neznamená, že by sa od týchto tendencií upustilo. Myšlienka zníženia počtu
komisárov bola odklonená na obdobie 1. novembra 2014. Či však spomínaná skutočnosť nastane
alebo nie, ostáva preto nevypovedané.
Spomínané vymedzenia orgánov Európskej únie tvoria jej inštitucionálny rámec, ktorý nám
napomáha vyjadriť sa k demokratickému charakteru Únie. Snaha zvýšiť mieru demokracie aj
z hľadiska inšitutcionálneho je nespochybniteľná. Otázkou však ostáva, či tieto tendencie sú
postačujúce k ďalšiemu fungovaniu Únie bez výhrad, či už odbornej alebo aj laickej verejnosti.
4

ZÁVER
Európsky integračný projekt je už od konca osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy
došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu jeho podoby, nútený čeliť kritike adresovanej jeho
formám vládnutia, ktoré sú často označované ako nedemokratické a nelegitímne. Pri úvahách
o miere a kvalite demokracie vládnutia na úrovni EÚ je potrebné mať na pamäti predovšetkým
skutočnosť, že všetky teoretické koncepty demokracie sa viažu na parametre národných štátov,
ktoré sa vyznačujú relatívne vysokou mierou vnútornej homogenity, vytváranej pomocou väzieb
kolektívnej identity, zdieľanej kultúry a hodnôt, spoločným jazykom, históriou alebo mýtmi.
Všetky tieto predpoklady dávajú Európskej únii punc organizácie prekonávajúcej prekážky,
s ktorými sa pri iných štruktúrach, snažiacich sa o demokratické fungovanie, nestretneme. Aj to robí
s Európskej únie organizáciu, ktorá nenájde z historického a odborného hľadiska svoju
predchodkyňu, svojho predchodcu. Práve výnimočnosť postavenia Únie ju stavia do role
priekopníčky, čo znamená, že o to zodpovednejšie musí pristúpiť k všetkým okolnostiam, ktoré ju
stretávajú. V opačnom prípade by mohla nastať situácia odsudzujúca EÚ k zániku a nútenému
zabudnutiu, s podtitulom experimentálneho projektu, ktorý by sa už nikdy nemal opakovať.
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SUVERENITA LIDU A SYSTÉM POLITICKÝCH STRAN V OBDOBÍ
PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY1
Tomáš Havel
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Tématem krátké studie je pokus o stručný nástin filosofické problematiky suverenity lidu
ve vztahu k systému politických stran v období první československé republiky. Vzhledem k šíři celé
materie jsou představeny základní teze, z nichž se nahlížení na samotnou suverenitu lidu postupně
utvářelo. Vedle toho je podrobena krátkému rozboru otázka existence a fungování volebního soudu
v první československé republice, přičemž podstatná je úloha politických stran mimo ústavní
instituce a možnost zákonodárce zbavit mandátu, častokrát navzdory ústavnímu principu voleného
mandátu.
Klíčová slova: První československá republika, suverenita lidu, volební soud, politické strany.
Abstract: The theme of the short study is an attempt to briefly outline the philosophical issues of
popular sovereignty in relation to the system of political parties in the First Czechoslovak Republic.
Given the breadth of the whole materia, the study presents the basic thesis that the sovereignty of
the people gradually shaped. Besides, the question of the existence and functioning of the electoral
court in the first Czechoslovak Republicis is subject to a brief analysis in connection with the role of
political parties outside the constitutional institutions and the ability to deprive the legislator of the
mandate, often in spite of the constitutional principle of electoral mandate.
Key words: the First Czechoslovak Republic, popular sovereignty, electoral court, political parties.
1

ÚVOD – K POJETÍ SUVERENITY LIDU
Dnes již naprostý klasik státovědného myšlení Georg Jellinek si ve své Všeobecné státovědě
položil otázku, proč vlastně existuje stát, přičemž vznik státu spojuje s nutností vyplývající z faktorů
2
náboženských, materiálních, právních, morálních a psychologických. Možná, že ony důvody mohou
být častokrát nejen psychologické, ale také kulturně-antropologické. V tomto ohledu se nabízí
známý výrok Aristotelův, že člověk je tvor společenský a kdo žije mimo společnost je bůh nebo
zvíře. Co je však z mého pohledu podstatnější, je způsob, princip, na jakém státy vytvořily své
fungování, a to v různých historických etapách i v současnosti. Odkážeme-li znovu na Jellineka,
můžeme učinit závěr, že stát by měl být definován třemi základními prvky, tj. obyvatelstvem,
územím a státní (veřejnou) mocí. Někteří autoři tuto definici dále posouvají v různých kontextech,
kdy např. moderní stát nutně potřebuje k tomu, aby byl „skutečným“ státem, mezinárodní uznání,
3
jakousi státní ideu nebo Simmelovými slovy „centrální pojem“, zjednodušeně řečeno duch doby a
místa.
Zda existuje nějaké státní území, které je osazeno obyvatelstvem, můžeme v zásadě
poměrně exaktně a empiricky zjistit. Podstatnější je však otázka, zda je nad územím a
obyvatelstvem vykonává nějaká moc, jakými prostředky je vykonávána a konečně jestli jsou tyto
prostředky považovány za legitimní či nikoliv. Zamýšlíme-li se totiž nad mocenskými otázkami, v
rámci klasické koncepce Maxe Webera, který chápe moc jako jakýkoliv prostředek prosadit svoji vůli
uvnitř sociálního vztahu, nabízí se poznámka k povaze lidí. Ne snad, že bych zcela sdílel názor na
člověka jakožto egoistickou bestii, nacházející se v permanentním válečném stavu vůči zbytku
1

Tento příspěvek vznikl v rámci grantu GA ČR P408/12/1255 „Klíčové pojmy ústavní teorie v čase
paradigmatických změn“.
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společnosti, nicméně máme-li se chovat určitým způsobem, vyžaduje to z naší strany určitou míru
akceptace, jinak řečeno legitimitu veřejné moci, panství. Panuje všeobecná představa, že pokud má
stát vykonávat nějakou veřejnou moc, musí k tomu disponovat vnější i vnitřní suverenitou. Pojem
suverenity se zřejmě začíná objevovat někdy na konci 15. století a na začátku století 16. v dílech
Girolamy Savonaroly, Justa Lipsia nebo Niccolo Machiavelliho. Přesto je spojen především se
jménem francouzského myslitele Jeana Bodina, který definoval suverenitu jako absolutní a věčnou
4
moc nad republikou. Pokud připustíme existenci suverenity jakožto absolutní moci, musíme hledat
její zdroje a to opět s odkazem na „nevyzpytatelnou“ povahu člověka. V každém vztahu vládnoucích
o ovládaných je přítomen jistý vzdor, který je zároveň spojený s potřebou „dobré a spravedlivé“
vlády.
Pokus o definici vládnutí se táhne dějinami myšlení o právu a o státu jako pověstná červená
nit. Od hledání pralátky, přes Platóna, který spojil ve svém politickém myšlení principy politiky s
principy tehdejší dějinné filosofie. Formou dialogu přichází ve své Ústavě s koncepcí ideálního státu,
který měl být lékem na neduhy polis. Celý dialog je ovládán ideou spravedlnosti, kterou lze podle
Platóna uskutečnit pouze v ideálním státě. Pouze a jen ideální stát v Platónově pojetí je zárukou
spravedlnosti, jedno bez druhého nemohou existovat. O spravedlnosti v obci pojednává zejména ve
4., 6., 7. a 9. knize Ústavy. Hlavním tématem dalšího dialogu Politikos je „umění vládnout“ a jeho
nositel – politik. Jde metaforicky o „stádní chov“ lidí. Umění vládnout, resp. umění královské, je
uměním pastýřským. Král se však nestará o všechny potřeby občanů, tak jako se pastýř stará o své
stádo. Pastýřem lidí může být v plném smyslu slova pouze bůh. Politik – král spojuje všechny
občany z hlediska vnitřního i vnějšího, spojuje jednotlivce různých povah a kvalit k součinnosti.
Platónův dokonalý vladař je filosof. Pojetí vládce filosofa je blízké pojetí Ústavy, ale v Politikosu se
více přihlíží ke světu zkušenosti a odráží se v něm politická realita. Sám Platón poznal, že ideální
stát ani ideálního vladaře nedokáže přenést ve své době do reality.
I Aristoteles se pokoušel o hledání ideálního státu, avšak nikoliv pouze filosofickou abstrakcí,
ale spíše empiricko-analyticky. Podle Aristotela dobrý život spočívá ve vzájemném vztahu mezi
mravním charakterem jedince a širším sdružením, které je zdrojem autoritativních mravních modelů.
Spravedlivý stát umožňuje dobrý, tedy ctnostný občanský život, je v něm souhra mezi občanskou a
mravní ctnostní. Aristoteles chápe občanství a politický život jako mravní vztah. Úkolem etického
myšlení - a následně politiky - je vštípit lidem úctu k dobru a povinnostem. V povinnostech dochází
pro lidského jedince k sebezdokonalování. Vztah k druhému v obci souvisí se ctnostmi a rozumem.
Ctnosti a rozum zakládají přirozené bytí člověka v polis, neboť jen tam je možnost rozvoje mravního
života. Dle Aristotela život každého jednotlivce i celku může mít jeden cíl, a to, co platí o nejlepším
člověku, musí platit o nejlepším státě. Stát má vůči jedinci předstižní charakter, existuje přirozeně
dříve než rodina nebo než jednotlivec. Ve vztahu občan-stát je občan součástí celku, přičemž
postavení této části trvá, pokud trvá existence celku. Tyto teze v mnohém připomínají konzervativní
5
myšlení Edmunda Burka.
Obdobně římská jurisprudence pod vlivem stoické filosofie učinila pokus o hledání ideálního
státu v podobě římské societas. Podle římských juristů existovalo právo národů, vzniklé na základě
nutnosti lidského života a společné celému lidstvu. „Podle přirozeného práva se totiž lidé od počátku
6
narodí jako svobodní.“ Římští juristé, inspirováni řeckou filosofií, založili svoji metodu zejména na
rozlišování pojmů a na jejich přesném definování, což umožnilo právě vytvoření ucelenějších
systémů v rámci jednotlivých právních odvětví. Republikánský právní systém byl založen na
trojjedinosti ius civile, ius gentium a ius naturale. Ius civile představuje pozitivní občanské právo a je
analogií řeckého díkaion politikón, oproti tomu ius gentium je právem zvyků obchodní praxe a
odpovídá řeckému díkaion ethnikón. Ius naturale vychází ze stoického pojetí přirozenosti. Toto
vymezení tří pilířů právního systému odpovídá třem Aristotelovým základům etiky, které reprezentují
fysis (přirozenost), ethos (zvyk) a logos (smlouva). Pochopitelně římská republika neexistovala
7
věčně a byla nahrazena, podle Montesquieho úpadkovým, císařstvím. Suverenita opět vyplývala z
přirozenosti, ale nebyla už napříště reprezentována smíšenou formou vlády. Oproti republikánské
dekoncentraci moci stál jediný suverén, císař: „Ale také to, co nařídí císař, má sílu zákona, neboť
4
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národ skrze královský zákon, které vzešel z moci císaře, jemu a na něho přenesl veškerou moc.
Vše, co císař určí dopisem, rozhodne na základě soudního řízení, nebo nařídí vyhláškou, se
8
považuje za zákon.“
Stejně tak politické myšlení středověku se svojí augistonovskou tradicí akcentuje přirozenost,
předurčení, panovníka jako suveréna z boží vůle. Všimněme si však, že vždy je vše směřováno k
lidské přirozenosti v rámci státu. Nikde nenajdeme odpověď, proč máme stát, a jaká by případně
byla lidská přirozenost bez státu. Z Bodinovy teze o suverenitě jakožto absolutní a věčné moci nad
republikou vycházeli různí teoretici společenské smlouvy. Průkopnickým se v tomto ohledu jeví již
zmiňovaný, a častokrát ne zcela oblíbený, Thomas Hobbes. Podle Hobbese byl předstátní stav
válkou všem proti všem, bellum omnium contra omnes, přičemž z těchto důvodů tvrdil, že
nezbytností je existence společenské smlouvy, jejímž prostřednictvím se každý jedinec dává k
dispozici suverénovi a vůle suveréna se od tohoto okamžiku považuje i za vůli jednotlivce. Ve své
podstatě vytkl fakt, že z mocenského hlediska je rozdíl mezi mocí ustavující a ustavenou. Politické
myšlení se zbavuje podřízenosti vůči náboženským instancím a mírám mravnosti. Stát má vytvořit
stabilní prostor, zajistit řád (pořádek). Ve vztahu ochrany a poslušnosti platí neutrální status zákonů.
Utváří se „stát – stroj“, mimo dobro a zlo. Stát překonává svou mocí egoismus, důsledek lidské
přirozenosti, s jeho pojmenovatelnými příznaky.
Podle Johna Locka a jeho polemiky s hobessovským Leviathanem mezi lidem a státem
nejde v pravém slova smyslu o společenskou smlouvu, ale spíše o jakési „pověření“ vládnout,
přičemž suverenita byla omezená a dvojí: vlády a lidu. Smlouva z rozumu jako dobrovolné vládní
omezení vytváří instituce jako formy občanského a politického nátlaku. Jejich moc je rázu
přirozeného. Racionalita právního řádu občanské společnosti je garancí svobod a stát takto
utvářený je posledním stupněm přirozeného stavu. Přirozené právo je v něm realizací přirozeného
zákona. Nositelem je občanská společnost. Existence člověka jako individuálního subjektu
přirozeně předchází existenci státu.
S tematizací společenské smlouvy a obecné vůle přišel také Jean Jacques Roussea.
Rousseau se domnívá, že pojem „přirozeného“ je jasný. Je jím „před-občanský mír“, stav bez napětí
a sporů, prvotní harmonie, „zlatý věk“. Problémy nastaly až s existencí soukromého vlastnictví.
Nerovnost, egoismus, výhody plynoucí z moci, starost o vlastní prospěch. Podle něj je nutné obnovit
podmínky rovnosti, neboť jen tak lze ustanovit novou smlouvu. Vědomí rovnosti a svobody náleží k
ideji přirozenosti. Stát v jednotě mravnosti a politiky realizuje výchovu občanského vědomí až k cíli
obecného blaha. V takovém státě je obecná vůle „pouhá“ osobních mínění a stát se neřídí libovůlí
jedinců. Ten kdo rozumí obecné vůli, vyjasňuje ji lidu, který se sám uvědomuje a chápe jako zdroj
moci a nositel práv.
Idea suverenity lidu, vytčená ve výše naznačených filosofických přístupech a odrážející se
také v americké a francouzské deklaraci, našla svůj odraz zejména na evropském kontinentě,
přičemž na britských ostrovech dodnes panuje paradigma suverenity parlamentu. Systematika dělby
moci, demokratického vládnutí a konceptu právního státu předpokládá, že lid zcela dobrovolně
vkládá svoji suverenitu do rukou volených reprezentantů nebo ji, zejména po švýcarském vzoru,
vykonává přímo. Nemohu však souhlasit s názorem, že „nejvyšší legitimitu mají orgány, které
9
bezprostředně vzešly z volebního aktu“. V politickém a ústavním systému fungují po mém soudu
tzv. legitimizační řetězce, jejichž délka je častokrát různá, ale nemusí však být sama o sobě
důkazem menší legitimity. Tak např. prezident zvolený drtivou většinou všech zákonodárců nemusí
nutně požívat menší legitimity, nežli prezident zvolený těsnou většinou občanů apod. Slovy dalšího
„klasika“ závěrem: „Demokracie je onen stát, který je vybudován na demokratické ideologii: podle ní
je lid jednak (normativně) subjektem práva na vládu, suverénem, tj. původním držitelem moci, takže
veškerá moc vychází od něho a vykonává se s jeho zmocněním („vláda lidu“), jednak (teleologicky)
je lid jediným účelem státu a všeho státního jednání („vláda pro lid“). Ve státním zřízení se ona
normativní ideologie uplatňuje tak, že lid vládne sám nebo svými zmocněnci. Dosazování
normotvůrců se děje výhradně buď lidovou volbou, nebo druhotným dosazováním, na jehož počátku
10
je vždy orgán dosazený přímo lidovou volbou. Dělba moci je možná jen mezi více zmocněnci lidu.“
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2

SUVERENITA LIDU V PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE NA PŘÍKLADU
VOLEBNÍHO SOUDU
Úvodem základní teze, že idea suverenity lidu se odráží v dikci § 1 odst. 1) československé
ústavní listiny z roku 1920, který stanoví, že „lid je jediným zdrojem veškeré státní moci v Republice
československé“, přičemž z tohoto notoricky známého ustanovení, jehož obdoba je ostatně
obsažena i v současné české nebo slovenské Ústavě, jednoznačně dovozujeme, že žádný jiný
subjekt krom lidu nemůže být zdrojem státní moci a lid pak je zdrojem veškeré státní moci.
Neexistuje tedy státní moc bez legitimizačního řetězce svázaného s lidem. Tato maxima je
vyjádřením demokratického principu státu, odmítajícího absolutismus, ale i třeba recentní
terminologií totalitarismus či autoritářství založené na vládě jedince nebo skupiny. Jiří Přibáň v této
souvislosti píše o jakési fikci společenské smlouvy, neboť intepretace právě pojmu lid je značně
problematická. „Moderní demokratická společnost je spjata s fikcí společenské smlouvy, která v
sobě zahrnuje další dvě moderní politické fikce – fikci lidu jako nositele svrchované politické moci a
fikci všeobecného konsensu, k němuž je moderní společnost schopna dospět a řídit se jím v oblasti
politiky a veřejném světě vůbec. Fikce lidu jako politického suveréna vychází z definitivní představy,
že člověk je pánem svého světa a politika je výsledek aktuálního lidského jednání, nikoli tradice
11
nebo působení nadpřirozených sil.“
Vzhledem k nepochybné modernosti ústavní úpravy první československé republiky platilo,
že lid je pevným ukotvením již zmiňovaného legitimizačního řetězce. Toliko připomínám, že v
republikánských demokraciích lid vykována moc pravidelně buď přímo, nebo formou tzv.
zastupitelské demokracie. V tomto ohledu cituji ještě druhý odstavec § 1 československé ústavní
listiny, který stanovil, že „ústavní listina zaručuje, kterými orgány svrchovaný lid si dává zákony,
uvádí je ve skutek a nalézá právo. Ona také vytyčuje meze, jichž tyto orgány nesmějí překročit, aby
se nedotkly ústavně zaručených svobod občanských“. Jednalo se o explicitní vytčení
montesquieovského principu dělby moci, přičemž z hlediska forem vládnutí směřovala tato úprava k
tzv. parlamentní formě vlády. V otázce legitimizačního řetězce mělo být klíčovým orgánem Národní
shromáždění, složené ze dvou parlamentních komor, a volené lidem na základě rovného, přímého a
tajného práva hlasovacího, v případě obou komor podle zásady poměrného zastoupení. Ona
poměrnost nepochybně vedla, v souladu s jedním ze sociologických zákonů Maurice Duvergera, k
tvorbě multipartismu s pevnými, stabilními a relativně nezávislými politickými stranami. V
následujícím výkladu si dovolím formulovat některé myšlenky, opírající se o prvorepublikovou právní
úpravu, které směřují k závěru, že idea suverenity lidu byla v praktickém fungování systému
politických stran potlačena, možná až někdy popřena, a zamýšlená parlamentní forma vlády po
vzoru francouzské třetí republiky směřovala k partiokracii.
Kromě výše zmíněných ustanovení československé ústavní listiny je nezbytné také odkázat
na § 19 odst. 1, který vnesl do československého ústavního pořádku volební soud, v jehož
kompetenci primárně bylo rozhodování o platnosti voleb, přičemž podrobnosti měl do budoucna
stanovit zvláštní zákon, konkrétně zákon publikovaný pod číslem 125/1920 Sb., o volebním soudě.
V obsáhlém úvodním slově vyslovil tehdejší zpravodaj ústavního výboru Ivan Dérer důvody, které
směřovaly k výběru mezi anglickou cestou vyloučit volební soudnictví z pravomoci parlamentu a
cestou francouzskou, která naopak ponechávala otázku volební problematiky v kompetenci
parlamentu. Z dobového materiálu a proslovu: „1. V nejčastějších případech půjde o volbu členů
strany podlehnuvší a majorita pak má rozhodovati proti vlastním zájmům, má býti soudcem ve
vlastní věci a tím rozhoduje o věci nestranný soudce. 2. Parlamenty rozhodují bez udání důvodů,
kdežto výrok soudcovský teprve svými důvody dosahuje ceny, soudce musí svůj výrok odůvodniti
právnicky; právnické svědomí jest úzké, kdežto svědomí stranické jest široké. 3. Morální
zodpovědnost člena parlamentu jest menší, než soudcova. Politické strany skládají se z četných,
kdežto soudy z málo členů. 4. Z judikátu soudu tvoří se stálá prakse, od kterého bez dostatečného
důvodu se neuchyluje, což jest nová záruka nestranného soudnictví. 5. Nespravedlivý rozsudek
parlamentu znamená hluboké poškození parlamentárních zařízení. Vážené Národné shromaždenie,
ústavný výbor stál pred otázkou, rozhodnúť sa pre systém francúzsky, alebo pre systém anglický a
ústavný výbor rozhodol sa v tom smere, že bral zreteľ na vývoj vecí v ostatných parlamentných
štátoch a usniesol sa na sostavení zvláštneho volebného súdu. Pravda, to neznamená snáď, že by
inštitúcia, ktorú predloha ústavného výboru navrhuje, bola otrockou kópiou anglického systému
11

PŘIBÁŇ, J. Disidenti práva, s. 19.
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volebných súdov. Predloha ústavného výboru sriaďuje zvláštny volebný súd a takto bere
rozhodnutie nad voľbami z kompetencie parlamentu.“ Z hlediska teleologického výkladu výše
uvedeného stenozáznamu můžeme dovodit, že účelem přijetí zákona o stálém volebním soudě bylo
posílit důvěru v právo, svěřit rozhodování o otázkách s politickým přesahem nezávislému soudu a
zároveň ochránit parlamentní těleso před jistou formou blamáže spojenou s vyhroceným sporem.
Pohříchu občas vznik některých nešťastných institutů bývá dlážděn veskrze dobrými úmysly.
Po mém soudu je nezbytnou součástí doktríny suverenity lidu také fakt, že svrchovaný lid předává
moc svým voleným zástupcům pouze dočasně a zároveň má možnost v pravidelně se opakujících
volbách svůj svobodný výběr korigovat. Tento princip v neobecnější rovině za první republiky
narušen nebyl, ostatně to bychom obtížně mohli hovořit o demokratickém uspořádání. Na druhou
stranu podle § 22 odst. 1) bylo stanoveno, že zákonodárci vykonávali svůj mandát zásadně osobně
a nesměli od nikoho přijímat příkazy. Jinak řečeno, šlo o zakotvení volného mandátu. Domnívám se,
že další integrální součástí suverenity lidu, ale nejen suverenity lidu, případně také celkově
demokratické formy vládnutí, je princip výkonu veřejné moci v institucích k tomu založených
ústavním pořádkem. Na tomto místě nám vstupuje do legitimizačního řetězce politická strana, byť
také jako jistá „značka“ volená lidem, která se snaží tvořit politiku mimo instituce a směřovat
poslance i senátory po stranické linii. Způsob obrany v podstatě spočívá jednak v onom volném
mandátu a za druhé v určitých opatřeních materiální povahy, která mohou zákonodárce učinit více
nezávislým. Mám na mysli známé „kroužkování“, tedy možnost značně vylepšit pozici na kandidátní
listině, nebo většinový volební systém s jednomandátovými volebními obvody, kde mohou uspět
regionálně oblíbené osobnosti i bez podpory politických stran. Během první republiky však byla, i
přes formální zakotvení volného mandátu, moc politických stran značná. Kandidátní listiny byly
přísně vázané, do obou komor NS se volilo na základě zásad poměrného zastoupení a volební
soud zbavoval mandátů občas zřejmě nepohodlné poslance, a to na základě § 13 písmena b)
zákona o volebním soudě, tedy v případech, kdy člen NS přestal býti z důvodů nečestných nebo
nízkých členem politické strany, na jejíž kandidátní listině byl zvolen.
Volební soud se skládal z prezidenta, 12 přísedících a potřebného počtu referentů. V tomto
ohledu je nutné připomenout, že oněch 12 přísedících bylo voleno poslaneckou sněmovnou
Národního shromáždění, a to vždy pro příslušné volební období, přičemž platilo, že se nesmělo
jednat o členy Národního shromáždění nebo župních zastupitelstev. Šlo tak skutečně o oddělení
volebního soudnictví od parlamentu po anglickém vzoru, jak předestřel ve svém proslovu Ivan
Dérer. Na druhou stranu však nešlo o oddělení zcela dostatečné, neboť poslanecká sněmovna si
zachovala poměrně velký vliv na složení volebního soudu. Domnívám se, že jedním z principů
demokratického právního státu by mělo být důrazné oddělení soudní moci od jejích ostatních
složek, a to zejména v oblasti, která jednoznačně do určité míry stojí na pomezí práva a politiky. Ke
zbavování mandátu docházelo na plenárním zasedání, za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny
všech přísedících a ve lhůtě 8 týdnů k návrhu předsedy příslušného sboru nebo politické strany, na
jejíž kandidátní listině byl poslanec či senátor zvolen. Proti výše uvedenému procesnímu postupu
stojí již zmíněný ústavní princip volného mandátu vytčený v § 22 odst. 1), kdy „Členové Národního
shromáždění vykonávají svůj mandát osobně; nesmějí od nikoho přijímati příkazů“. V daném
případě tak po mém soudu jde o neblahý konflikt mezi ústavní úpravou, ústavním principem volného
mandátu a běžným zákonem stanovenou možností jak zbavit zákonodárce mandátu. Jistě by bylo
možné argumentovat, že z hlediska dogmatického výkladu o žádný konflikt nejde, neboť členové
Národního shromáždění nesměli od nikoho přijímat příkazy a mandátu případně mohli být zbaveni
na základě opuštění „své“ politické strany, nicméně z ryze praktické hlediska je tomu naopak. Pokud
by hypoteticky někdo zásadně nesouhlasil s proměnou politiky „své“ politické strany, jistě by bylo
legitimní, aby její řady opustil. Na volebním soudu následně bylo, aby posoudil, zda se tak stalo
z důvodů nečestných nebo nízkých. Je však zřejmé, že politickým stranám byla vložena do rukou
poměrně silná zbraň ve vztahu k poslancům a senátorům a to nejen z toho důvodu, že osazenstvo
volebního soudu volila poslanecká sněmovna, jak již ostatně bylo uvedeno výše.
3

ZÁVĚR
Volný mandát člena parlamentu je v současné době ústavní maximou drtivé většiny
evropských demokratických právních států. Je tomu tak i v současné České republice. Od roku
1993 jsme však svědky v rámci stranického systému, resp. celkově politického systému, utváření
vlád, které se opírají o poměrně slabé většiny v Poslanecké sněmovně Parlamentu nebo jsou
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častokrát vládami menšinovými. Nestabilita vlád pak vyplývá z převahy parlamentu nad vládou, kdy
každý jednotlivý hlas má mimořádnou sílu, jakožto pověstný „jazýček“ na vahách. V této souvislosti
vzniká nový fenomén tzv. přeběhlictví, který z politické praxe známe z různých volebních období, a
nesouvisí příliš s hodnotovou orientací politiků. Otázkou do diskuse zůstává, jak tomuto problému
čelit.
Občas se na politické scéně vyskytují hlasy, že modelem by mohl být prvorepublikový vzor
spolu s volebním soudem. Můj osobní názor je zcela opačný. Ústavní a politický systém musí být
provázaný a koncepční. Jakékoliv vychýlení směrem k určité složce moci může narušit stabilitu.
Zatímco současná scéna trpí příliš silnou Poslaneckou sněmovnou, první republika trpěla
partajničením a silnými politickými stranami, což možná do jisté míry vedlo k vytvoření systému
Národní fronty po roce 1945. Posílíme-li úlohu politických stran, nemusí to nutně vést ke stabilnější
vládě, a to zejména v případě, kdy volby dopadnou patem mezi dvěma bloky.
Předložený příspěvek pochopitelně není vyčerpávající. Téma suverenity lidu a aplikace toho
principu v období první republiky je značné široké. V tomto ohledu jde pouze o stručný nástin
suverenity lidu a možnosti jejího popření v politické praxi. Je otázkou, jak by v současné době
rozmachu ústavního soudnictví na evropském kontinentě na celou věc nahlížel ústavní soud, neboť
zákonná úprava v praxi zcela modifikovala základní ústavní princip.
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PLATNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ PRAMEŇOV PRÁVA, ZÁVÄZNOSŤ
SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V SR
Rudolf Kasinec
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Pramene práva sú stavebným kameňom všetkých svetových právnych systémov.
Konkrétny prameň ako je napr. právny predpis je tvorený menšími časťami- právnymi normami.
Poznať právo je možné len prostredníctvom právnych noriem, v ktorých sa právny poriadok štátu
zobrazuje. Právo komunikuje s adresátmi prostredníctvom právnych noriem. Platnosť a záväznosť
sú najdôležitejšími znakmi právnych noriem spolu s právnym monizmom a ich vynutiteľnosťou
prostredníctvom štátnej moci. Ak chceme ich porušenie sankcionovať musia byť tieto pravidlá platné
a záväzné. Nebudeme preto overovať platnosť a záväznosť prameňov práva, ale konkrétnych
noriem v ňom obsiahnutých. Článok je súčasťou grantového projektu VEGA č. 1/0764/12
"Precedens a záväznosť súdnych rozhodnutí v podmienkach Slovenskej republiky".
Kľúčové slová: prameň práva, precedens, platnosť, záväznosť, právna norma.
Abstract: Sources of law are the building rock of all the worlds legal systems. A specific source
such as legal act consists of smaller parts - legal norms. There is a possibility to know law through
legal norms, in which legal system displays. The law communicates with recipients through legal
norms. The validity and binding are the most important features of legal norms together with legal
monism and their enforcement by state authorities. If we want to punish breaking the law, than
these rules must be valid and binding. For this reason we won´t checking validity and binding of
sources of the law, but specific norms which contains. This article is part of a grant project VEGA no.
1/0764/12- Binding precedent and judicial decisions in the Slovak Republic.
Key words: legal source, precedent, validity, binding, legal norm.
1

ÚVOD
Aby mohol prameň práva vyvolávať požadované účinky a regulovať tak vzťahy
v spoločnosti musí byť platný a záväzný. V reály je zložité hovoriť o záväznosti prameňa práva.
Zákon ako prameň práva je formálne záväzný v kontinentálnom systéme práva. Myslí sa tým však
1
jeho konkrétna forma, v ktorej sa zhmotňuje, a tým je právny predpis zložený z právnych noriem,
ktoré majú skutočnú výpovednú hodnotu. Právne normy obsiahnuté v právnych predpisoch
2
vytvárajú platné právo. Normy sa vytvárajú pri všetkých prameňoch práva a svoju podobu
nadobúdajú v normatívnych vetách. „Právnu normu možno chápať ako jazykový výraz príkazu,
zákazu a dovolenia. Z toho vyplýva, že právna norma je nehmotná, je to myšlienkový (ideálny)
útvar, ktorý však v systéme písaného práva, ako je náš, musí byť nevyhnutne vyjadrený písomne, a
3
to formálne, uverejnením v Zbierke zákonov." Momentom publikácie sa norma stáva súčasťou
4
5
právneho poriadku a po uplynutí legisvakačnej doby je i záväzná pre adresátov . Ak chceme
hovoriť o platnosti a záväznosti prameňov, tak len v zmysle konkrétnych právnych noriem.

1

Všeobecne záväzný právny predpis je normatívny právny akt, vytvorený zákonodarcom, ktorý
obsahuje jednu alebo viac právnych noriem.
2
Právne normy sú buď stanovené (normatívne právne akty, normatívne zmluvy), alebo uznané
(právna obyčaj, právny precedens) štátom.
3
KNAPP, V. Teorie práva, s. 147.
4
Norma sa stáva platnou.
5
Norma je týmto momentom schopná vyvolávať právne účinky, stáva sa záväznou.
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2

PLATNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ PRÁVNEJ NORMY
Právna norma je charakteristická svojimi znakmi, ktoré ju odlišujú od ostatných noriem
jednotlivých normatívnych systémov. Podľa Knappa rozlišujeme formálne a materiálne znaky
právnej normy. Formálne znaky právnej normy sú oblasťou, ktorou sa zaoberá veda ústavného
práva. Ide predovšetkým o otázky pôvodu právnej normy a ďalších zákonom stanovených
predpokladov, ako je náležitá forma, v ktorej je právna norma publikovaná. Za materiálne znaky
6
považuje regulatívnosť, právnu záväznosť, všeobecnosť a vynútiteľnosť štátnou mocou.
Záväznosť právnych noriem vyplýva z ich platnosti. Platnosť právnej normy znamená, že sú
pri jej tvorbe splnené všetky náležitosti predpísané právnym poriadkom. Norma musí byť vytvorená
orgánom, ktorý je kompetentný vydávať záväzné právne akty, musí byť súčasťou niektorého z
prameňov práva a má byť riadne vyhlásená. Pri splnení všetkých požadovaných kritérií sa norma
stane súčasťou právneho poriadku štátu, ktorý ju vydal. Z platnosti noriem môžeme následne
vyvodzovať platnosť prameňov a z nich i samotnú platnosť práva. „Trom prvkom pojmu práva,
sociálnej účinnosti, obsahovej správnosti a s normatívnym systémom súladným stanovením,
7
8
zodpovedajú tri pojmy platnosti : pojem sociologickej, etickej a právnej platnosti.“
Ak chceme hovoriť o platnosti a z nej vyplávajúcej záväznosti prameňov práva, musíme sa
zamerať na právne normy ako nositeľa informácie. Právna norma sa stáva hmatateľným
vyobrazením práva. Právna norma ako nositeľka informácie o práve sa stáva záväznou súčasťou
právneho poriadku. Prameň práva preberá úlohu „formálneho nosiča“ informácii. Každý z prameňov
práva sa zhmotňuje do poznateľnej formy v podobe právnych noriem.
Právne normy sa vyskytujú v štáte v skupinách, normových súboroch. Tieto súbory platných
právnych noriem v určitom okamihu vytvárajú právne poriadky jednotlivých štátov. Pri obrovskom
počte noriem musí existovať určité kritérium, ktoré z týchto noriem vytvára jednotu, a tým ich
umožňuje poznávať. Poznáme dve takéto kritéria:
1. Formálne- kľúčová je pri tom identita normotvorcu. Všetky normy pochádzajú od jedného subjektu
(boh určitého náboženstva, panovník štátu a pod.) Tvoria jednotnú skupiny bez ohľadu na ich
obsah. Obsah noriem nie je podstatný, ale jednotlivé normy si nesmú navzájom odporovať.
2. Materiálne (obsahové)- všetky normy na základe všeobecnej zásady tvoria jednotný súbor
a obsahovo spolu súvisia (napr. normy kresťanskej etiky založené na zásade lásky k blížnemu).
9
Vzniknú tak skupiny noriem so spoločným obsahovým zjednotiteľom.
Právne predpisy netvoria výlučne právne normy preskriptívnej povahy. Ich súčasťou sú
legálne definície, ktoré tvoria metanormatívnu časť právneho systému. „Legálne definície samotné
nie sú normami, pretože nemajú preskriptívny charakter, napomáhajú právnej regulácii, pretože ako
súčasti zákonov sú formálne záväzné. Normatívne teda pôsobia vo väzbe na právne normy. Vedľa
zákonných definícií v právnom systéme určitú úlohu zohrávajú i vymedzenia právnych pojmov
10
vykonávané prostredníctvom súdov.“
3

PRÁVNE NORMY V PRÁVNEJ FILOZOFII
Viaceré filozofické právne školy sa zaoberali významom právnych noriem v právnych
systémoch. Najvýznamnejšou mierou do danej problematiky prispeli členovia brnenskej právnej
školy v podobe filozofie právneho normativizmu. „Normatívna teória (nazývaná tiež rýdza náuka
11
12
právna) chápe právo len ako formu, ktorá predpisuje, čo má byť (a nie čo je ). Právo (právny
poriadok) je súbor hierarchicky usporiadaných noriem, v ktorom sa platnosť každej jednotlivej normy
opiera o platnosť normy vyššej až po najvyššiu normu (ktorej danosť je predpokladaná). Každú
právnu normu je možné poznať z inej vyššej normy, a preto nie je nutné skúmať ďalšie podmienky a
vplyvy vytvárajúce právo. Normou je akýkoľvek záväzný príkaz či zákaz (teda i zmluva a rozsudok
13
súdu).“
6

KNAPP, V. Teorie práva. 1995, s. 148.
Bližšie pozri: ALEXY, R.: Pojem a platnosť práva, s. 115-118.
8
ALEXY, R. Pojem a platnosť práva. 2009, s. 115.
9
WEYR, F. Úvod do stúdia právnického. 1994, s. 21-22.
10
VEČEŘA, M. Teória práva, s. 36.
11
V právnej náuke známi pojem „sollen“- znamená aký by bol ideál.
12
Skutočné pôsobenie práva- „sein“- znamená, ako to v skutočnosti je.
13
http://www.phil.muni.cz/fil/ucitelstvi/predmety/pravo-1.pdf, dostupné 19.2.2012.
7
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Pojem práva nie je do dnešnej doby spoľahlivo definovaný. Právo vyjadruje vôľu štátu, je
ideálnym súborom prameňov, právnych vzťahov, rozmanitých subjektov, ktorý existuje mimo
reálneho sveta, a najmä z týchto dôvodov ho nie je možné uspokojivo determinovať. Jeho existenciu
však spochybňovať nemožno. Právo jestvujúce v ideálnom svete spravodlivosti, ktorý sa nachádza
mimo poznateľný svet, komunikuje s nami prostredníctvom konkrétnych právnych noriem. Právne
normy sú hmatateľným dôkazom práva. Právo poznávame ich prostredníctvom.
Platnosť a záväznosť práva a právnych noriem je zložitou témou, na ktorú existujú odlišné
názory. „Weyr odmieta nachádzať dôvod platnosti v obsahu noriem, keď normy obsahujúce určité
zásady by boli platné (resp. záväzné), pretože tieto zásady obsahujú. I tu sa obracia k formálnemu
hľadisku riešiacemu otázku platnosti jednotlivej právnej normy konceptom stupňovitosti normového
súboru, ktorý obsahuje normy rôzneho druhu, medzi ktorými je mysliteľný vzťah, že jedna norma
(„druhotná“) odvodzuje svoju platnosť od normy inej („prvotnej“), až sa postupne dostaneme k
ústave, ktorú však už je nutné len ako platnú predpokladať a ktorá sa dá nazvať „ohniskom“ takto
hierarchicky usporiadaného normatívneho súboru. Normatívne východisko vedie Weyra k poznaniu,
že dôvod platnosti (záväznosti) právnej normy (právneho poriadku) je poznatkom metanormatívnym
a zmysel jeho poznávania môže byť iba jediný, a to udržanie jednotnosti právneho poriadku ako
14
výrazu jednotnosti subjektu práva, t.j. štátu.“ Vychádzajúc z tejto koncepcie sa pojem platnosti
a záväznosti právnych noriem vyskytuje v materiálnom a formálnom význame.
Ďalší autor, ktorý významne zasiahol do dejín právnej filozofie a zaoberal sa teóriou platnosti
15
práva bol Hans Kelsen . Najznámejšou sa stala „Kelsenová koncepcia stupňovitej výstavby
právneho poriadku. Jeho hypotetická základná norma („Grundnorm“) nemá byť ničím iným než
zakladaným pravidlom, podľa ktorého sa vytvárajú normy pravého poriadku. Podľa Kelsena platí
určitá individuálna norma, z ktorej sa dostaneme k štátnej ústave, potom k ešte staršej a postupne
až k prvej ústave. Fakt, že to, čo vyjadril ako svoju vôľu historicky prvý ústavodarný orgán, má
platnosť normy, je základným predpokladom, z ktorého vychádza všetko poznanie právneho
poriadku na tejto ústave spočívajúce, je tak tým, čo predstavuje dôvod platnosti všetkých noriem
16
patriacich k danému právnemu poriadku.“ Grundnorma nie je v tomto prípade súčasťou sveta
noriem, ale chápe sa len ako axióma, hypotéza. Ústava sa tu chápe len v logicko-formálnom
zmysle.
Pojmom platnosti práva a právnych noriem sa zaberajú i ďalšie teórie, ako sú mocenská
17
teória a teória uznania. Mocenská teória vychádza z teórie, že platnosť práva je dôsledkom
mocenského rozhodovania štátu. Morálne aspekty platnosti práva sa pri tejto teórii strácajú a
18
platným právom sa stáva rozhodnutie orgánu zastupujúceho štát. Naopak, teória uznania
vychádza z akceptácie platnosti práva prostredníctvom spoločnosti. Platným právom sa stávajú
normy, ktoré uznajú členovia spoločnosti za platné. Problém nastáva pri rozsahu teórie uznania.
Otázne je, či všetky normy takto vzniknuté sa stávajú platnými a či ich musí uznať celá spoločnosť
alebo len jej pomerná časť.
Zaujímavý zvrat priniesol do právnej filozofie nemecký filozof Gustav Radbruch, ktorý bol
stúpencom právneho pozitivizmu. Po nástupe fašistickej strany v Nemecku svoje stanovisko
19
prehodnotil. Za jeho najvýraznejší prínos pokladáme Radbruchovu formulu : „Konflikt medzi
spravodlivosťou a právnou istotou je možné riešiť len tak, že pozitívne právo, zaisťované predpismi
a mocou, má prednosť aj vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor
medzi pozitívnym zákonom a spravodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako
14

VEČEŘA, M. Právo jako institucionálni skutečnost (K Weinbergerovu konceptu právni vedy),
Časopis pro právní vědu a praxi, č. 1/2009, s. 12.
15
Bližšie pozri Hans Kelsen: Všeobecná teorie norem (Brno : Masarykova univerzita, 2000)
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17
Bližšie pozri diela od autora- John Austin (1790-1859).
18
Bližšie pozri diela od autora- Ernst Rudolf Bierling (1841-1919).
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V originály: „Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu
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»unrichtiges Recht« der Gerechtigkeit zu weichen hat“.
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20

„nenáležité právo" spravodlivosti ustúpiť." Aby mohlo byť právo a právne normy, ktoré ho tvoria
považované za platné a záväzné, musí spĺňať určité minimálne morálne hodnoty. Pri hľadaní týchto
hodnôt nám poslúži právo ako celok, ktorý netvorí len písané právo štátu vytvorené zákonodarcom.
Práve v prirodzenom práve alebo v princípoch, na ktorých je postavený právny poriadok, nájdeme
tieto morálne hodnoty a vyjadríme ich v právnych normách.
4

PRECEDENS A JEHO ZÁVÄZNOSŤ V SR
Precedens bezpochyby zaraďujeme medzi formálne pramene práva. Otázna je však miera
jeho záväznosti ako prameňa práva. V angloamerickom systéme práva o záväznosti precedensov
niet pochybností, no kontinentálny systém si precedensy ako formálne pramene práva zatiaľ
neosvojil. V angloamerickom systéme práva tvoria precedens dve časťi- ratio decidendi a obiter
dictum. Ratio decidendi možno charakterizovať tiež ako právnu normu, ktorou súd rozhodol danú
kauzu. Pre budúce kauzy môže byť skutočne záväzná len tá časť rozhodnutia, ktorá sa týka
právnych otázok ( nikdy nie otázok faktických). Tá časť odôvodnenia rozhodnutia, ktorá sa týka
jedinečného prípadu riešeného súdom a ktorá nemá všeobecnú záväznosť sa nazýva obiter
21
dictum. Každý z formálnych prameňov práva obsahuje právne normy, ktoré dosahujú potrebnú
mieru záväznosti. Zákony, precedensy, normatívne zmluvy i právna obyčaje sú tvorené právnymi
normami. „Normy regulujú správanie ľudí (priamo, alebo sprostredkovane) a stanovia, aké
správanie je z hľadiska normotvorcu žiaduce a aké nežiaduce. Ich spoločným rysom je teda
normatívnosť a regulatívna schopnosť. V určitom normatívnom systéme buď platí, alebo neplatí,
22
z čoho vyplýva, že normy nemajú výpovednú hodnotu.“
V kontinentálnom systéme súdy
nepovažujeme za normotvorcu. Súdne orgány právo aplikujú, nemajú právomoc ho i vytvárať.
Slovenská republika a jej právny poriadok boli od svojich počiatkov súčasťou kontinentálneho
systému práva. Súdne rozhodnutia tu nenadobúdali všeobecnú platnosť a záväznosť. Vplyvom
nových javov v práve, ktorými sú právny pluralizmus, multikulturalizmus, zbližovanie právnych
systémov, sa uvažuje s možnými alternatívami v ďalšom vývoji kontinentálneho systému práva. Je
dôležité reagovať na nové trendy i v oblasti práva a súdnictva. V sústave slovenských súdov má
špecifické postavenie Ústavný súd SR. „Zásadné myšlienky z rozhodovania ústavného súdu sa
formujú do podoby právnych viet, ktoré predstavujú zovšeobecnené závery získané pri nachádzaní
23
právnych noriem s potenciálnym nárokom na ich generálnu právnu záväznosť.“ Záväznosť, ktorá
smeruje k všeobecnej záväznosti týchto rozhodnutí.
Po vzore európskeho práva sa zosilňuje dôraz na súdnictvo aj v našom právnom poriadku.
Zvyšuje sa prestíž súdov a pomaly sa vracia i dôvera občanov v spravodlivosť sudcov. „Judikatúra
si nárokuje pozíciu všeobecne záväzného prameňa poznania práva podopreného autoritou
ústavného súdu a najvyššieho súdu. Tieto orgány súdnej moci majú vzhľadom k svojmu postaveniu
v súdnom systéme k dispozícii aj zákonné prostriedky na zaistenie rešpektovania judikatúry súdmi
nižšieho stupňa. Zjednocovanie a zverejňovanie judikatúry cestou ústavného súdu a najvyššieho
súdu nepochybne pôsobí na celú právnickú obec a takáto judikatúra nemôže byť ponechaná bez
24
povšimnutia.“
5

ZÁVER
Platnosť a záväznosť sú dôležitými znakmi pre každý formálne záväzný prameň práva vo
všetkých svetových právnych systémoch. Pramene práva ako sú normatívne právne akty,
precedensy, normatívne zmluvy a právne obyčaje sú tvorené právnymi normami. Právne normy
20
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vystupujú v pozícii komunikačného elementu s adresátmi, ktorým sú určené. Platnosť a záväznosť
poznávame prostredníctvom právnych noriem. Platnosť súvisí so subjektmi tvorby práva a legálnym
postupom, pri ktorom sú normy vytvárané. Záväznosť je primárnym znakom právnej normy, ktorý
zaručuje vynútiteľnosť práva. Precedensy nie sú v SR záväzným prameňom práva. Súdne
rozhodnutie je záväzné len pre účastníkov konania v konkrétnom prípade. Tieto rozhodnutia sú iba
prameňmi práva de facto, nie de iure. Ich výroková časť nevytvára právne normy, ktoré sú súčasťou
precedensov. Podľa nášho názoru je len otázkou času, kedy sa aj v našom právnom poriadku stanú
rozhodnutia súdov záväzným a platným prameňom práva. Bude včak potrebné určiť rozhodnutia
ktorých súdov sa stanu záväznými a ako ich bude možné začleniť do slovenského právneho
poriadku.
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PRÁVO NA ŽIVOT VERZUS OCHRANA REPUBLIKY
Vladislav Birás
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Každá ľudská bytosť má ústavou zaručené právo na ochranu života. Štát má právo
a povinnosť vykonávať všetky potrebné opatrenia na svoju obranu a zachovanie svojej bezpečnosti,
vrátane svojej zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti svojich hraníc a svojho štátneho
režimu. Príspevok sa zaoberá otázkou, koho právo na zachovanie svojej existencie dostane
prednosť v prípade, ak dôjde k ich vzájomnému stretu.
Kľúčové slová: právo na život, ochrana republiky, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, krajná
núdza, nutná obrana.
Abstract: Everyone has a constitutionally guaranteed right to protect his life. The State has the right
and duty to take all necessary measures to defend and preserve its security, including its
sovereignty, territorial integrity, inviolability of its borders and its state regime.The paper deals with
the question of whom the right to maintain its existence gets preference when it comes to their
mutual conflict.
Key words: right to life, protection of republic, circumstances excluding unlawfulness of an act,
extreme necessity, necessary self-defence.
1

ÚVOD
Cieľom tohto príspevku je hľadanie odpovedí a zaujatie názoru (postoja) k otázkam, či
existuje právo štátu ako jedného zo subjektov práva na svojbytnosť, zvrchovanosť, a do akej miery
má takéto právo štátu prednosť pred ústavným právom jednotlivca na život, čižeposúdenie rozporu
medzi právom štátu na ochranu svojej existencie a právom jednotlivca na ochranu svojho života, ak
dôjde k ich vzájomnému konfliktu. V rámci neho zodpovieme otázku, či možno konania
novonastolenej socialistickej moci v polovici 20. storočia vykonávajúce idey tézy zostrenia boja proti
vnútornému nepriateľovi vrátane justičných vrážd podradiť ako konanie, ktoré podľa zákona nie sú
trestné,pretože sú vylúčené z protiprávnosti, resp. či takéto konanie možno analogicky považovať za
krajnú núdzu alebo nutnú obranu, ktorou si chráni štát svoj právom chránený záujem – svoju
existenciu (jestvovanie, svojbytnosť).
2

PRÁVO NA ŽIVOT
Právo na život je jedno zo základných práv a slobôd vychádzajúce z iusnaturalistickej
(prirodzeno-právnej) koncepcie práva, ktoré patrí individuálne bez výnimky každej ľudskej bytosti.
V rámci kategorizácie tohto práva do katalógu základných práv a slobôd ho môžeme zaradiť medzi
osobné práva a slobody.
Modernú koncepciu ľudských práv, ktorá sa zakladá na princípe univerzálnosti
a nedotknuteľnosti charakteru prirodzených ľudských práv a základných slobôd, prevzala a ústavne
zakotvila aj Slovenská republika v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého základné práva a slobody
sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné, a v čl. 12 ods. 2 ústavy, ktorým sa
základné práva a slobody zaručujú na jej území všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, a nikoho nemožno z týchto
dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Pri práve na život vystupuje do popredia jeho antropologická povaha. Je individuálne,
v základe spojené s biologickou podstatou človeka a patrí každej ľudskej bytosti. Jeho predmetom
je vlastne priamo osobnosť človeka, resp. jednotlivý, konkrétny aspekt osobnosti človeka – život, a
subjektom (nositeľom) jednotlivec, človek.
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Právo na život subjekt (jednotlivec) nadobúda objektívne a nevyhnutne nielen vo vlastnom
záujme, ale aj v záujme spoločnosti, a to od prírody, bez ohľadu na svoju vôľu a bez nevyhnutnosti
1
uznania na základe osobitného právneho ustanovenia. Človeku je vrodené, imanentné, a nie
pozitívnym právom štátu priznané či dané z vôle ústavodarcu alebo iného reprezentanta verejnej
moci. Je právom objektívnym s kogentnou povahou (ius cogens), nevypovedateľné, nemožno ho
obmedziť alebo jeho rozsah zúžiť ani v čase krízovej situácie a ako absolútne subjektívne právo
pôsobí voči všetkým (erga omnes), čomu zodpovedá povinnosť subjektov neurčitého počtu, teda
povinnosť každého, kohokoľvek, nerušiť nikoho vo výkone tohto práva. Právo na život štát len
uznáva, deklaruje, zakotvuje a garantuje mu právnu ochranu.
2.1

Vznik a nadobudnutie práva na život
Právni teoretici zaoberajúci sa ľudsko-právnou tematikou a ich ústavnými garanciami sa
zhodujú na tvrdení, že základné práva a slobody sa vyznačujú tým, že nemajú temporálny začiatok
či koniec. Sú stále existujúce, na rozdiel od človeka ako indivídua resp. ako druhu. Je pravdou, že
„už vznik týchto práv a ich nadobudnutie konkrétnymi subjektmi je vyňaté z dispozičnej sféry
občanov, pretože spoločnosť má priamo životný záujem na ich ochrane zásadne bez ohľadu na
2
stanovisko konkrétneho subjektu, teda aj proti jeho vôli,“ ale existujú tieto práva a slobody samy
osebe alebo sa nadobúdajú v závislosti od spoločnosti, resp. odkiaľ pramenia tieto práva a slobody?
Na základe uvedeného možno deduktívnou metódou kategorizovať základné práva
a slobody z hľadiska pôvodu na tie, ktoré sa nadobúdajú od prírody, od spoločnosti alebo
z právneho usporiadania spoločnosti (napr. právo na ochranu na ochranu mena a priezviska, na
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a pod.). Právo na
život sa nadobúda už od prírody, pretožeexistencia spoločnosti nie je nevyhnutná pre jeho
nadobudnutie. Fakt, či sa človek narodí, resp. vznik života,absolútne nezávisí nielen od štátu a jeho
práva, ale ani od ostatných členov spoločnosti či spoločnosti ako takej. Preto právo na život
vystupuje do popredia pred ostatnými základnými právami a slobodami, je prvotné, apriórne,
spojené s biologickou podstatou človeka a bez neho by bolo užívanie ktoréhokoľvek z iných práv a
slobôd len iluzórne, pretože každé z nich predpokladá existenciu subjektu, ktorému toto právo patrí
(teda každé z týchto práv je závislé na živote človeka), a zaniká spolu so zánikom života.
2.2

Je život právom?
Právo na život patrí do katalógu základných práv a slobôd, avšak život ako taký právom
alebo slobodou?Resp. je vôbec právom či slobodou?
V prípade «slobody jednotlivca» ide o okruh vzťahov spojených vymedzením priestoru, do
ktorého verejná moc nebude zasahovať, s nedotknuteľnosťou týchto vzťahov a pod. Sloboda
jednotlivca je prvotná a štátna moc do nej môže zasahovať len zákonom. Tento vzťah môžeme
označiť ako status negativus. Naproti tomu «právo jednotlivca» charakterizuje priestor, v ktorom
jednotlivec môže aktívne uplatňovať nároky voči štátu, môže voliť formy svojho správania sa a pod.,
3
tzv. status positivus alebo status activus.
Život ako biologický dej sa nedá priznať alebo nepriznať, existuje apriórne, aj bez katalógu
základných práv a slobôd, pretože nejde o právny proces, ale proces biologický. Právom možno
priznať len jeho ochranu pred usmrtením.
Na základe uvedeného sme toho názoru, že život ako taký nie je právom alebo slobodou
v právnom slova zmysle. Subjektu patrí skôr právo na ochranu života, a aj právny poriadokv čl. 15
ústavy či ostatných medzinárodnoprávnych dokumentov garantuje človeku skôr negatórny obsah
tohto práva, a to právo nebyť pozbavený života ako právo na život (vo význame právo žiť). Právo na
ochranu života, resp. právo nebyť pozbavený života je tou slobodou, ktorú uplatňuje jedinec voči
všetkým ostatným vrátane štátu (erga omnes), a je tým priestorom, do ktorého verejná moc ani nikto
iný nebude zasahovať, tzn. že sa do tejto sféry zakazuje akýkoľvek útok alebo zásah kohokoľvek
1

MURÍŇ, Peter: Právo duševného vlastníctva. In: LAZAR, Ján et al.: Občianske právo hmotné 2.
Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 392.
2
MURÍŇ, Peter: Právo duševného vlastníctva. In: LAZAR, Ján et al.: Občianske právo hmotné 2.
Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 392.
3
CIBULKA, Ľ.: Ľudské a občianske práva. In: POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ.: Štátne právo
Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 68-69.
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(fyzickej osoby, právnickej osoby alebo štátu nevynímajúc). Porušenie tohto práva sa prísne
sankcionuje. Štát nemôže napr. vydať zákon, ktorým by sa ktokoľvek vylúčil zo zodpovednosti za
4
útok alebo zásah do tohto práva. Právo na život (právo žiť) sa ako také nevymáha, štát vymáha
právo nebyť pozbavený života, a to buď nepriamo hrozbou sankcie za potenciálne porušenie tohto
práva, alebo priamo, ak dôjde k ohrozeniu alebo porušeniu tohto práva, a to najmä nástrojmi
trestnej represie.Ak však ďalej budeme používať zaužívaný termín právo na život, myslíme tým skôr
jeho negatórny obsah, a to právo nebyť pozbavený života, resp. právo na ochranu života.
2.3

Povinnosti štátu pri ohrození a porušení práva nebyť pozbavený života
Podľa čl. 15 ods. 2 ústavy nikto nesmie byť pozbavený života. Štát teda zakotvuje právo
nebyť pozbavený života ako základné ľudské právo a garantuje jeho právnu ochranu. Narušiť toto
právo možno jeho ohrozením (pokusom alebo prípravou na pozbavenie života) alebo porušením
(dokonaným trestným činom, ktorého následkom je smrť).
Z tohto štátu vyplývajú dve základné pozitívne povinnosti:
1) povinnosť chrániť život, ktorú štát zabezpečujenegatívnou formou tak, že pod hrozbou
vopred stanovených jasných, zrozumiteľných a všeobecne poznateľných nepriaznivých následkov
(najmä trestnoprávnych sankcií) odstrašuje od konkrétnych útokov alebo zásahov do života človeka,
alebo pozitívnou formou, kedy štát, resp. jeho orgány sú povinné „prijať preventívne praktické
opatrenia za účelom ochrany jedinca, ktorého život je ohrozený trestným činom iného jedinca. Táto
povinnosť je daná, ak príslušný orgán vedel alebo mal vedieť v rozhodnom čase o existencii
skutočného a bezprostredného ohrozenia života identifikovaného jedinca alebo jedincov z dôvodu
trestných činov tretej strany, pričom za týchto okolností mal prijať opatrenia v rozsahu svojej
právomoci, o ktorých bolo možné rozumne (racionálne) predpokladať, že sú schopné anulovať
5
ohrozenie.“
2) tzv. procesná povinnosť, ktorej obsahom je zabezpečiť vyšetrenie resp. objasnenie
okolností straty života, vyvodenie právnej zodpovednosti proti páchateľovi a poskytnutie nápravy,
6
resp. uložiť trest.
3

OCHRANA REPUBLIKY
V Ústave SR právo štátu na svoju ochranu nie je výslovne priznané. Podľa čl. 1 ods. 1 a 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu Slovenská republika vykonáva štátnu moc s cieľom
zachovať mier a bezpečnosť, najmä brániť svoju zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť
hraníc a demokratický poriadok, chrániť život a zdravie osôb, základné práva a slobody, majetok
a životné prostredie, a na to je oprávnená vykonávať všetky potrebné opatrenia.
Keďže tieto ústavné princípy tvoria základ republiky, od ktorého sa odvíjajú fungovanie
spoločenských vzťahov či garancia základných ľudských práv a slobôd, musia požívať právnu
ochranu. Útokom voči týmto základom republiky sa zároveň ohrozuje spoločnosť ako taká a tiež
samotní jedinci, pretože štát ako suverén tak stráca silu, ktorá je potrebná, aby mohol záväzkom
smerujúcim voči spoločnosti a jedincovi, ktoré ústavne prevzal, jednak zabezpečiť ich realizáciu,
a jednak vymôcť ich porušenie. Preto je nevyhnutné poskytnúť mu legálne prostriedky najmä
trestnoprávnej represívnej povahy, ktorými si účelne a dostatočne účinne zabezpečí svoju ochranu.
Táto ochrana existencie štátu je v prvom rade ochranou trestnoprávnou, upravenou
v siedmej hlave osobitnej časti Trestného zákona «Trestné činy proti republike». Zásahy do práv
a právom chránených záujmov štátu, ktoré tvoria základy republiky,sú trestnými činmi s vysokým
7
stupňom závažnosti (spoločenskej nebezpečnosti). Niektoré z nich sú už v základnej skutkovej

4

ČIČ, M. et al.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 86-87.
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 166.
6
Porov. § 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov: „Trestný
poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli
náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať
základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.“
7
Ide o trestné činy vlastizrady, úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva a sabotáže
(§ 311 až 317 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona).
5
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podstate obzvlášť závažnými zločinmi a v kvalifikovanej skutkovej podstate každého z nich Trestný
zákon dovoľuje páchateľa potrestať trestom odňatia slobody na doživotie.
4

ŽIVOT PROTI OCHRANE REPUBLIKY
V živote spoločnosti sa však môžu vyskytnúť také situácie, kedy dôjde k stretu práva na život
oprávneného subjektu s iným právom chráneným záujmom patriacim inému subjektu. Vtedy
nastane konflikt a je úlohou práva normatívne odstrániť (vyriešiť) problém, ktorý z kolidujúcich
právom chránených záujmov bude zachránený.
Riešenie by malo vychádzať z jednak princípu zvažovania a porovnávania záujmov tak, že
hodnotnejší záujem má mať prednosť pred záujmom menej hodnotným, a jednak z princípu
prisúdenia (tzv. teória sfér) určitej situácie určitej osobe (komu sa vznik nebezpečnosti kladie za
8
vinu), ak, samozrejme, sa dá tento vznik nebezpečnosti vôbec niekomu prisúdiť.
Zvyčajne by teda prednosť mal dostať hodnotnejší (závažnejší) záujem a menej hodnotný
(závažný) záujem by mal byť obetovaný ochrane tohto hodnotnejšieho záujmu. Ktorý z právom
chránených záujmov je hodnotnejší však treba posudzovať prísne individuálne, in concreto
vzhľadom na každú vzniknutú situáciu. Hoci napr. zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona
možno usúdiť, že najvyššia štátom a jeho právom chránená hodnota (záujem) je ľudský život, ale aj
tento v niektorých situáciách paradoxne musí ustúpiť iným právom chráneným hodnotám, napr.
vtedy, ak vznik nebezpečenstva na týchto iných hodnotách možno klásť útočníkovi (porušiteľovi
alebo ohrozovateľovi) za vinu. V takomto prípade sa postavenie útočníka mení tak zásadne, že
princíp zvažovania a porovnávania ohrozených záujmov ustupuje značne do úzadia a prihliada sa
9
skôr k okolnostiam iného charakteru, preto by štát alebo spoločnosť mohli útočníkovi právo na život
negovať a jedinca života pozbaviť.
4.1

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu pozbavenia života
Podľa čl. 15 ods. 4 ústavy nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti
s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné. Touto formuláciou samotná ústava pripúšťa okolnosti
vylučujúce protiprávnosť činu pozbavenia života, ktoré môžeme kategorizovať podľa toho, ktorým
právnym odvetvím sú upravené na trestnoprávne a na ústavnoprávne okolnosti vylučujúce
protiprávnosť činu.
Samotná Ústava SR okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu pozbavenia života taxatívne ani
exemplifikatívne nevymenúva, čl. 15 ods. 4 ústavy je v tomto smere len blanketou na vnútroštátnu
a medzinárodnoprávnu úpravu. Za ústavnoprávne okolnosti však môžeme pokladať okolnosti
vymenované v medzinárodných zmluvách a dohovoroch, ktorými je Slovenská republika viazaná,
a ktoré majú na základe čl. 7 ods. 5 ústavy prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach v čl. 6 ods. 1 ustanovuje, že: „Každá
ľudská bytosť má právo na život. Toto právo je chránené zákonom. Nikto nebude svojvoľne zbavený
života.“ Ďalšie odseky tohto článku sa vzťahujú k možnosti a podmienkam uloženia trestu smrti.
Pakt uvádza, že akékoľvek svojvoľné, ale len svojvoľné pozbavenie života je protiprávne, čo je
veľmi všeobecná formulácia, pretože aby pozbavenie života ako reakcia na určitú akciu – právom
reprobované konanie, bolo legálne, musia ešte byť minimálne zachované podmienky nevyhnutnosti
použitia sily s takýmto následkom, odôvodnenosti takéhoto konania a proporcionality (primeranosti)
k trvajúcemu či bezprostredne hroziacemu útoku alebo nebezpečenstvu.
Podrobnejšiu úpravu a aj vymedzenie podmienok obsahuje Dohovor o ochrane ľudských
práv a základných slobôd, ktorý v čl. 2 ods. 1 ustanovuje, že „nikoho nemožno úmyselne zbaviť
života s výnimkou výkonu súdom uloženého trestu nasledujúceho po odsúdení za spáchanie
trestného činu, pre ktorý zákon ukladá tento trest,“ a v odseku 2 „zbavenie života sa nepovažuje za
spôsobené v rozpore s týmto článkom, ak vyplýva z použitia sily, ktoré je bezpodmienečne
nevyhnutné pri (a)obrane osoby proti nezákonnému násiliu, (b)vykonávaní zákonného zatknutia
alebo zabránení úteku osoby zákonne zadržanej alebo (c) zákonnom potlačení nepokojov alebo
vzbury.“
8

KUCHTA, J.: K úpravě okolností vylučujících protiprávnost v novém trestním zákoně. In: Koncepce
nové kodifikace trestního práva hmotného ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 157-158.
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Dohovor vlastne hovorí o okolnostiach, kedy sa zachovanie hodnôt, na ktorých právny
10
záujem má štát, preferuje na úkor hodnoty ľudského života konkrétneho jedinca. Vo všeobecnosti
sa ustanovuje, že sa zakazuje akékoľvek použitie sily orgánmi štátu takým spôsobom alebo formou,
dôsledkom ktorej je smrť, ale pripúšťajú sa výnimky, ktoré sa pri zachovaní všetkých Dohovorom
11
ustanovených podmienok nebudú pokladať za protiprávne konanie.
Trestnoprávne okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sú taxatívne vypočítané v § 24 až 30
Trestného zákona, a to krajná núdza, nutná obrana, oprávnené použitie zbrane, dovolené riziko,
výkon práva a povinnosti, súhlas poškodeného a plnenie úlohy agenta.
Z Ústavy SR teda vyplýva, že existuje právom aprobovaná možnosť, kedy je jeden subjekt
oprávnený na možnosť konania majúceho za následok pozbavenie života iného človeka, ktorý jeho
konanie musí strpieť, pričom vie, že následkom tohto konania bude jeho zánik (smrť) ako biologickej
bytosti a aj ako subjektu práva. Tieto situácie nastávajú len v krajných, extrémnych prípadoch, kedy
je iný, oprávnený subjekt pod tlakom vonkajších od jeho vôle nezávislých okolností donútený konať
tak, že inému odníme ústavou garantované právo na život, ale na základe samotných v ústave
obsiahnutých ustanovení (ex constitutione) sa takéto jeho konanie nebude pokladať ako odňatie,
zrušenie, negovanie či popretie práva na život, usmrtenému ochrana práva na život nebude
poskytnutá a štátu nevzniknú povinnosti vyplývajúce z ohrozenia alebo porušenia práva nebyť
pozbavený života (viď podkapitolu 1.3).
4.2

Revolučné násilie a represia ako ochrana práva štátu na svoju existenciu
Čo sa stane v prípade, ak sa strene záujem jedinca na zachovaní svojho života so záujmom
štátu (republiky) na zachovaní svojej existencie? Do akej miery má takéto právo štátu prednosť pred
ústavným právom jednotlivca na život? Aktuálnosť tejto otázky stále trvá, pretože možnosť konfliktu
týchto právom chránených záujmov ani dodnes nie je vylúčená (napr. v situácii, či je štát, štátny
orgán, resp. príslušník, ktorý je v služobnom pomere so štátnym orgánom oprávnený zlikvidovať
útočiaceho teroristu, pričom tento jeho čin nebude protiprávnym), ale zamerajme sa na danú otázku
z historicko-právneho aspektu, z obdobia z polovice 20. storočia, tzv. zakladateľského obdobia
komunistického štátneho režimu, kedy tento konflikt bol pomerne častým fenoménom v spoločnosti,
ako sa s ním vtedajšia štátna moc vysporiadala, či možno prejavy revolučného násilia hodnotiť ako
okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, t.j. krajnú núdzu alebo nutnú obranu, a pokúsime sa
zhodnotiť správnosť a spravodlivosť riešenia.
Najvyššia axióma v tom čase bola ochrana socialistickej republiky a jej marxisticko-leninskej
ideológie (ako aj vyplýva zo systematického výkladu vtedajšieho trestného zákona). Samotná
socialistická moc sa považovala tú humánnejšiu a pokrokovejšiu, za osloboditeľku ľudu od
10

Podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) až c) sú to najmä hodnoty ochrany života napadnutej osoby, ktorá sa
sama nevie alebo nedokáže ubrániť, či zachovanie verejného poriadku alebo bezpečnosti.
11
Podmienky ustanovené Dohovorom musia byť splnené kumulatívne, aby bolo možné dané
konanie subsumovať pod toto ustanovenie:
1) Použitie sily musí byť «bezpodmienečne nevyhnutné» pre dosiahnutie účelu, teda musí
existovať určitá úmernosť medzi použitím sily a účelom, ktorý sa jej použitím sleduje. Teda
dosiahnutie účelu prísne sleduje silu, a nie naopak. Ak sa dá účel dosiahnuť bez straty na živote,
je nutné zvoliť túto alternatívu.
2) Použitím sily sa môže dosiahnuť ktorýkoľvek z vymenovaných účelov pod písm. a) až c), pretože
ide o výpočet alternatívny, a nie kumulatívny.
3) Účely, ktoré sa majú použitím sily dosiahnuť, sú vymenované taxatívne. Použiť silu, ktorá za
následok bude mať zbavenie života iného, na iný účel, ako sú vymenované pod písm. a) až c),
je zakázané.
4) Čo sa týka zavinenia, čl. 2 ods. 2 Dohovoru sa vzťahuje aj na iné spôsoby pozbavenia života
odlišné od jeho úmyselného pozbavenia, berúc pritom do úvahy predmet a účel Dohovoru.
5) Čo sa týka problematiky omylu, Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti uviedol, že
použitie sily agentmi štátu pre niektorý z účelov uvedených v čl. 2 ods. 2 Dohovoru je legitímne,
ak je založené na úprimnom presvedčení a zodpovedajúcich dôvodoch platných v čase prijatia
rozhodnutia o jej použití, hoci sa neskoršie ukáže, že došlo k omylu.
K tomu pozri aj DRGONEC, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy SR. Bratislava: Manz,
1997, s. 96-99.
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kapitalistického usporiadania spoločnosti, ktorý tu bol predtým. Takýmto spôsobom umelo postavila
novonastolená moc do konfliktu spoločenský režim socialistický a režim kapitalistický (buržoázny).
Keďže vychádzala z toho, že práve socialistický režim môže garantovať človeku humánnejší
spoločenský status a sociálne práva, teda hodnotnejšie právom chránené záujmy, kapitalizmus,
ktorý pokladal človeka len za pracovnú silu, významne narúšal základy republiky a ako menej
hodnotný záujem musel byť obetovaný ochrane socializmu. Od tohto sa odvíjalo nazeranie na
všetky prejavy rezistencie či aktívneho odporu voči socializmu ako na bezprostrednú hrozbu pre
republiku, ktorú nemožno inak odstrániť, ako revolučným násilím a represívnym konaním. Známe sú
prípady, násilné akcie proti určitým skupinám obyvateľstva, napr. proti členom cirkevných reholí –
tzv. akcia K a akcia R, alebo násilné metódy štátnej bezpečnosti používaných pri výsluchoch
obvinených s cieľom donútiť ich k vyzradeniu ďalších pre štát nebezpečné osôb, ktoré buď sami
alebo v spojení s cudzou mocou sa usilovali rozvrátiť ľudovodemokratickú republiku, či donútiť ich
k priznaniu sa k spáchaniu trestného činu.
Najskôr je potrebné zistiť, či vôbec takéto konanie (násilie) štátu možno podriadiť pod
niektorú z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu a či vôbec štát je oprávnený konať v rámci
niektorej z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu, keďže štátne orgány môžu konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sa uplatňujú tam, kde je inak formálne naplnená
skutková podstata niektorého trestného činu. Samotná právna úprava nevylučuje žiadny subjekt,
aby mohol svoje právo alebo právom chránený záujem svojpomocne ochrániť. Keďže štát je tiež len
jedným zo subjektov práva, ktorému právo poskytuje ochranu, nie je vylúčený z toho, aby v prípade
kumulatívneho splnenia podmienok niektorej z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu nemohol
konať tak, že jeho konanie bude zákonom vylúčené z protiprávnosti.
Každá z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu sa môže aplikovať u ktoréhokoľvek
trestného činu, ak Trestný zákon výslovne nevylučuje istú skutkovú podstatu z ich dosahu (napr.
§ 28 ods. 2 a 3, § 29 ods. 3, § 30 ods. 2 dnešného TZ). Ak sa nedá uplatniť niektorá z okolností pre
12
konkrétnu skutkovú podstatu, je to záležitosť faktická, ale nie právna. Preto konanie v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi proti trestným činom proti základom republiky, aby si štát ochránil svoje
záujmy, napr. vlastnú existenciu, je právne možné a dovolené, a navyše okolnosti vylučujúce
protiprávnosť činu pôsobia od samého začiatku, ex tunc, tzn. že konanie nie je a ani nikdy nebude
trestným činom, preto socialistická štátna moc pokladala svoje konania za zákonné a spoločensky
prospešné.
Aby však isté konanie mohlo byť kvalifikované ako konanie v rámci niektorej z okolností
vylučujúcich protiprávnosť činu, musí úplne spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky, inak
dochádza k excesu (vybočeniu z podmienok), pričom sa nevylučuje, že ak excesom dôjde
k naplneniu niektorej skutkovej podstaty trestného činu, bude zaň osoba trestne zodpovedná.
Podľa Trestného zákona o nutnú obranu ide vtedy, ak sa odvracia priamo hroziaci alebo
trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, a ak obrana nebola celkom zjavne
neprimeraná k útoku. O krajnú núdzu ide vtedy, ak sa odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace
záujmu chránenému trestným zákonom. O krajnú núdzu nejde, ak bolo možné nebezpečenstvo
priamo hroziace právom chránenému záujmu za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený
následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
Trestná zodpovednosť v socialistickom trestnom zákonodarstve vyplývala nie z formálneho
poňatia trestného činu, t.j. spáchaním protiprávneho konania, ale z materiálneho poňatia, kedy sa
spáchanie trestného činu posudzovalo podľa spoločenskej nebezpečnosti činu. Záujem ochrany
republiky a jej štátneho zriadenia bol jedným z najvýznamnejších záujmov, útok nemu sa pokladali
zároveň za útoky ešte nebezpečnejšieho charakteru.
Hoci socialistická štátna moc považovala svoje konanie, teda revolučné násilie a následnú
trestnú represiu za vylúčené z protiprávnosti z titulu okolností vylučujúcich protiprávnosť činu,
a v dôsledku toho sa pokladala za oprávnenú v záujme ochrany republiky pozbaviť života osoby
s inou ideológiou a názormi, ktoré boliv rozpore k novonastoleným spoločenským pomerom.
Špecifikom socialistickej štátnej moci bolo, že netrestala len konanie osôb, ktoré zákon, resp.
vyhláška s platnosťou zákona označovala za trestné, ale podozrivými a z veľkej časti stíhanými sa
12
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stali všetky potenciálne osoby, ktoré by len mohli zmýšľať proti oficiálne deklarovanej ideológii
komunistickej strany. Trestné nebolo len dokonané protiprávne konanie či pokus alebo príprava na
jeho spáchanie, ale aj nebezpečné osoby, ktorých „nebezpečnosť sa mohla vyvodzovať z jej
predchádzajúceho spávania, konania (objektívnej stránky) alebo z jej myslenia, postojov,
13
ideologického vývoja a profilu (subjektívnej stránky).“ „Mohlo ísť teda o jednotlivcov, ktorí
individuálne v danom prípade neboli útočníkmi, páchateľmi konaní, o ktorých sa však
predpokladalo, že sa nimi môžu stať, t.j. nutná obrana sa aplikovala nie proti skutočnému útoku
14
konkrétneho páchateľa, ale predpokladanému útoku možného delikventa.“ Prekročenie hraníc
nutnej obrany sa následne kvalifikovalo ako prejav krajnej núdze.
Z trestnoprávneho hľadiska však šlo o prekročenie hraníc krajnej núdze aj nutnej obrany,
čiže o exces intenzívny, pretože, ak chcela štátna moc odvrátiť útok alebo nebezpečenstvo hroziace
zo strany delikventa, na tento účel postačovala napr. izolácia páchateľa od spoločnosti (zadržanie,
väzobné zaistenie) namiesto fyzickej likvidácie. Fyzická likvidácia bola v tomto prípade celkom
zjavne neprimeraná útoku, preto nemohlo ísť o konanie v rámci podmienok nutnej obrany, a neboli
dodržané ani zásady proporcionality a subsidiarity krajnej núdze, keďže nebezpečenstvo sa dalo
odvrátiť inými spôsobmi a prostriedkami ako usmrtením, a tento spôsobený následok je zjavne
závažnejší ako hrozil, pretože nesúhlas, resp. iný svetonázor subjektu na psychickej pasívnej úrovni
nemohol natoľko ohroziť republiku, že by reálne hrozil jej zánik alebo aspoň zánik režimu, na ktorom
bola budovaná. To isté platí aj pre aktívne konania, napr. verejný prejavený nesúhlas s novým
režimom vyjadrený napr. účasťou na pokojnom protestnom zhromaždení alebo tlačou, či iné
bagateľné útoky, ktorých intenzita je natoľko slabá, že aj intenzita obrany musí byť extrémne slabá,
15
inak by bola celkom zjavne neprimeraná, a teda by nešlo o nutnú obranu.
V prípade, že by dotyčná osoba skutočne spáchala trestný čin a orgány štátu ju ako
podozrivého zadržali, vzali do väzby a zhabali veci použité alebo určené na spáchanie trestného
činu, týmto momentom hroziace nebezpečenstvo alebo útok tejto osoby bol odvrátený. Išlo teda
o extenzívny exces, štátna moc teda ďalej už nepokračovala v konaní vylúčenom z protiprávnosti,
pretože útok či nebezpečenstvo už netrvalo, pominulo. Právom chránený záujem už nebol
ohrozený, a teda konanie štátnych orgánov preto bolo protiprávne, a ak došlo k pozbaveniu života,
tak bolo aj trestné. Ďalší postup po zadržaní osoby podozrivej zo spáchania trestného činu upravuje
trestný poriadok a orgány štátu sú povinné postupovať podľa jeho ustanovení, ktoré majú prednosť
pred ustanoveniami okolností vylučujúcich protiprávnosť činu. Napr. ak obvinená osoba poznala
ďalšie osoby alebo skutočnosti, ktoré by mohli objasniť spáchanie trestného činu alebo odhaliť
ďalšie páchanie trestných činov, na ktorých sa však v dôsledku svojho zadržania už nemohla
osobne zúčastniť, násilné konanie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré malo za cieľ donútiť
obvineného k vyzradeniu týchto skutočností, nemohlo byť vylúčené z protiprávnosti, nakoľko útok na
právom chránený záujem z jeho strany už priamo nehrozil ani netrval.
Štátna moc mnohokrát zasahovala len proti potenciálnym páchateľom, u ktorých existovala
len vzdialená hrozba, možnosť (tendencia), že budú konať proti základom republiky, čo sa
odvodzovalo z ich zmýšľania či ideologického profilu. Takýto zásah bol zjavne protiprávny, nakoľko
o nutnú obranu ani krajnú núdzu nemohlo ísť, a to ani o ich domnelú (putatívnu) formu spočívajúcu
v omyle, že existuje priamo hroziaci alebo trvajúci útok alebo nebezpečenstvo na záujem chránený
Trestným zákonom, pretože pri takýchto potenciálnych delikventoch nebezpečenstvo alebo útok mal
vzniknúť v budúcnosti, a nie bezprostredne a priamo, ako vyžaduje právna norma. Okolnosti
vylučujúce protiprávnosť činu sa uplatňujú tam, kde je inak formálne naplnená skutková podstata
niektorého trestného činu. V prípade, že trestný čin nebol spáchaný, a to ani v štádiu pokusu či
prípravy, nie je možné konať v rámci niektorej z okolností vylučujúcich protiprávnosť činu. Možnosť
resp. vysokú pravdepodobnosť, že osoba bude konať protiprávnym spôsobom, ktorá je založená len
na psychických či intelektuálnych vlastnostiach možného páchateľa, nie je možné považovať za
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nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chráneným trestným zákonom, proti ktorému je
prípustné konať v rámci krajnej núdze, nakoľko takým nebezpečenstvom je moment alebo stav,
ktorý obsahuje značnú možnosť poruchy hroziacej záujmu chránenému trestným zákonom a nie
útok človeka, nakoľko proti nemu je prípustná nutná obrana.
5

ZÁVER
Na základe uvedeného násilné akcie socialistickej štátnej moci voči potenciálnym
nepriateľom, zatýkania, či spôsobenie smrti inému malo oponentov potrestať, vyradiť zo spoločnosti,
uplatniť politickú pomstu víťazov a triednu nenávisť. Vytvorila sa tak atmosféra strachu a neistoty
s cieľom vtedajšiu spoločnosť šokom prevychovať, ako aj poukázať správnosť oficiálnej politiky:
„teror, popravy a vysoké tresty mali zastrašiť všetkých, ktorí nechceli prijať februárový diktát,
komunistickú ideológiu, násilnú kolektivizáciu vidieka, cenzúru kníh, tlače, rozhlasu, obmedzenie
16
náboženských slobôd a pošliapanie ľudských práv,“ preto tieto konania nemožno pokladať za
vylúčené z protiprávnosti, keďže boli protizákonné a protiústavné, a účelovo smerované proti právu
na ochranu života.
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ČINNOSŤ ŠTÁTNEHO NOTÁRSTVA V ROKOCH 1952 – 19641
Roman Nemec
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou právnej úpravy činnosti štátneho notárstva v rokoch 1952
– 1964. Sleduje predovšetkým spôsob vymedzenia činnosti štátneho notárstva vzhľadom na
ukončenie procesu zoštátnenia notárstva, ktorého výsledkom bolo štátne notárstvo –
z inštitucionálneho hľadiska štátny úrad. Predmetom príspevku je normatívne vyjadrenie činnosti
štátnych notárstiev s ohľadom na začlenenie notárstva do systému štátnych orgánov. Otázka
činnosti štátneho notárstva je skúmaná z hľadiska úloh štátneho notárstva, vymedzenia jeho
pôsobnosti a výsledkov notárskej činnosti.
Kľúčové slová: štátne notárstvo, činnosť štátneho notárstva, štát, pôsobnosť štátneho notárstva.
Abstract: The article deals with the legal regulation of the work of the state notariat in the years
1952 – 1964. It mainly monitors the way of regulating the work of the state notariat in respect of the
notariat´s nationalization, which resulted in creating state notariat – a state organ from the
institutional point of view. The object of this article is the normative site concerning the work of the
state notariat. The problem of the work of the state notariat is viewed by the aspect of the state
notariat´s tasks, scope and results.
Key words: state notariat, work of the state notariat, scope of the state notariat.
1

ÚVOD
Notárstvo je možné označiť ako špecifickú právnu činnosť, vykonávanú ako slobodné
2
povolanie , štátom poverenými a splnomocnenými osobami, na základe právomocí, ktoré im štát
zveril v zákonom vymedzených oblastiach právnych vzťahov, v zákonom predpísanej forme a za
3
odmenu. Notárstvo svojou činnosťou predstavuje jednu z inštitucionálnych záruk garancie
občianskych práv, ktorá je vybavená zvláštnymi vlastnosťami, právami a povinnosťami, ktorými je
spôsobilá pomáhať pri predchádzaní sporov a jej základnými predpokladmi sú nezávislosť,
neodvolateľnosť, práca v slobodnom povolaní, vlastná zodpovednosť a systém stavovskej
4
autonómie. Zmenou politických pomerov a nástupom ľudovodemokratického režimu začal sa
formovať právny poriadok, ktorý vo vzťahu k československému notárstvu nastolil trend prestavby
notárstva. Koncepciu československého notárstva, ktoré vykonávalo svoju činnosť ako slobodné
právnické povolanie, nahradila koncepcia štátneho notárstva. Medzistupňom prestavby notárstva
bol zákon č. 201/1949 Zb. o notárstve, ktorým došlo k faktickému zrušeniu ekonomickej
samostatnosti notárov a okliešteniu notárskej agendy v súlade s požiadavkami nastupujúcej

1
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5

robotníckej triedy. Výsledkom prestavby notárstva bol zákon č. 116/1951 Zb. o štátnom notárstve (
ďalej len “ zákon o štátnom notárstve “ ). Ukončenie procesu zoštátnenia notárstva znamenalo
vytvorenie štátnych notárstiev, ktoré ako štátne úrady ( štátne orgány ) tvorili súčasť štátneho
aparátu.
Predmetom príspevku je otázka činnosti štátnych notárstiev a jej normatívne vyjadrenie
v zákone o štátnom notárstve a na neho nadväzujúcich právnych predpisov, prostredníctvom
ktorých sa pokúsime o identifikáciu osobitostí funkčnej stránky štátnych notárstiev. Pre
zodpovedanie nastoleného problému považujeme za potrebné preskúmať právnu úpravu činnosti
štátneho notárstva z nasledujúcich hľadísk:
1. vymedzenia úloh štátneho notárstva a z neho odvíjajúceho sa účelu jeho činnosti,
2. pôsobnosti štátneho notárstva,
3. výsledkov činnosti štátneho notárstva.
2

ÚLOHY ŠTÁTNEHO NOTÁRSTVA
Všeobecnú úlohu činnosti štátnych notárstiev definoval zákon o štátnom notárstve v § 1 ako
pomoc socialistickým právnickým osobám, organizáciám a občanom pri uplatňovaní ich zákonných
práv. Integrálnou súčasťou definujúcou všeobecnú úlohu činnosti štátneho notárstva bola
požiadavka prispievať k upevňovaniu socialistickej zákonnosti, aby uplatňovanie zákonných práv
bolo v súlade „ s duchom a socialistickými cieľmi ľudovej demokracie “. V definícii úloh štátneho
notárstva sa prejavila kumulácia dvoch relatívne samostatných či rôznorodých, ale neoddeliteľných
zložiek charakterizujúcich činnosť štátneho notárstva.
Prvú zložku úloh štátneho notárstva predstavovala úloha pomáhať subjektom práva pri
úprave a výkone ich práv. Extenzívnejšie vyjadrenie funkcie tejto zložky činnosti štátneho notárstva
obsahoval § 12 zákona o štátnom notárstve, ktorý zaväzoval štátnych notárov k poučovacej
povinnosti voči občanom a právnickým osobám so zameraním na predchádzanie ujmy spôsobenej
v dôsledku nedostatku všeobecného alebo právnického vzdelania. Zavedenie poučovacej
povinnosti a predchádzanie možnej ujmy naznačuje záujem zákonodarcu včleniť do právnej úpravy
činnosti štátneho notárstva všeobecné princípy notárskej činnosti, akými sú princíp prevencie,
6
princíp poučovací či princíp poradenský .
Vzťah k štátu a z toho odvíjajúca sa úloha štátnych notárstiev predstavuje obsah druhej
zložky činnosti štátnych notárstiev. Štátnemu notárstvu bola zverená dozorná funkcia v oblasti
právnych vzťahov patriacich do jeho pôsobnosti. Ňou sa malo zabezpečiť, aby výkon práv občanov
a socialistických právnických osôb bol v súlade s duchom a socialistickými cieľmi ľudovej
demokracie. Dozornú funkciu činnosti štátneho notárstva treba absolutizovať na celú jeho
7
pôsobnosť. Bola vyjadrením procesu zoštátnenia notárstva. Notársku činnosť nevykonával
( verejný ) notár, ktorému ako fyzickej osobe zveril štát výkon určitých právomocí. Notárska činnosť
nebola vykonávaná fyzickou osobou, v ktorej by sa stretával prvok súkromný a verejný, ale bola
vykonávaná priamo štátnymi orgánmi, ktorými štát realizoval svoje právomoci. Ako súčasť štátneho
aparátu museli byť štátne notárstva vybudované tak, aby svojou činnosťou mohli prispievať
k realizácii záujmov štátu a spoločnosti. Aké očakávania mal zákonodarca od činnosti štátnych
notárstiev je vidieť v príkaze dozerať na to, aby uplatňovanie práv bolo v súlade s cieľmi
ľudovodemokratickej republiky a viedlo k upevňovaniu socialistickej zákonnosti. Podľa dôvodovej
správy k návrhu zákona o štátnom notárstve bolo potrebné, aby „ notári pri úprave osobných
a majetkových vzťahov, ktorými sa pri svojej činnosti zaoberali, mali na zreteli predovšetkým
ochranu celého nášho socialistického hospodárstva a aby záujmy občanov, socialistických
právnických osôb a iných spoločenských organizácií uvádzali do súladu so záujmom spoločnosti “.
Od činnosti štátneho notárstva sa očakávalo aktívne spolupôsobenie nielen v zmysle ars
notaria, ale i pri zosúladení individuálnych záujmov so záujmami spoločnosti, čím vytvorila právna
úprava v činnosti štátnych notárstiev priestor pre presadzovanie politických záujmov. Popri
5

ČECHOVÁ, Blanka: Notářství. In BOBEK, M. – MOLEK, P. – ŠIMÍČEK, V. ( eds. ): Komunistické
právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova
univerzita: Brno, 2009, s. 911. Dostupné na http://www.komunistickepravo.cz.
6
BRÁZDA, J. – BÉBR, R. – ŠIMEK, P.: Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc. ( Srovnávací
studie ). Praha: Academia, 1976, s. 73 – 76.
7
Viď napr. Rozhodnutie krajského súdu v Prahe zo dňa 8. júna 1960, 7 Co 149/60.
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zákonnom vyjadrení obsiahnutom v § 1 a v § 12 zákona o štátnom notárstve, ktorý zdôrazňoval
povinnosť štátnych notárov vykonávať svoj úrad v súlade so sľubom, ktorého súčasťou bola vernosť
ľudovodemokratickému zriadeniu, postup pri výkone úradu v súlade „ s vôľou a záujmami ľudu a
jeho štátu a v úplnej zhode s duchom ľudovej demokracie a s veľkými socialistickými cieľmi “,
môžeme vidieť zámer vytvoriť tento priestor v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona
o štátnom notárstve, podľa ktorého malo štátne notárstvo vhodne prispievať k výchove občanov
a k dodržiavaniu socialistickej zákonnosti, zoznamovať „ občanov s politickým obsahom a účelom
8
zákonov a presvedčovať ich o ich správnosti. “ Vo vzťahu k právnej úprave úloh činnosti štátneho
notárstva je nutné konštatovať, že možnosť a povinnosť prispievať k ochrane práv a záujmov
občanov a socialistických právnických osôb bola podmienená ich súladom so záujmom spoločnosti,
čo možno hodnotiť ako priestor, v ktorom mala činnosť štátneho notárstva podliehať politickým
9
tendenciám, a tým byť deformovaná.
3

POSOBNOSŤ ŠTÁTNEHO NOTÁRSTVA
Notársku činnosť je možné členiť na činnosť v užšom zmysle slova ( činnosť overovacia
a osvedčovacia, činnosť spojená s verejnou vierou v notársku listinu ) a činnosť v širšom zmysle
10
slova ( činnosť s prvkom súdnym a činnosť s prvkom správnym ). Podľa zákona o štátnom
notárstve pozostávala činnosť štátnych notárstiev z činnosti vo vlastnom odbore pôsobnosti, činnosti
11
z poverenia súdu a činnosti na žiadosť účastníkov. Štátne notárstva, v porovnaní s notárskymi
úradmi, mali zabezpečiť kontinuitu výkonu notárskej činnosti nepretržitým výkonom svojej
pôsobnosti i v prípadoch, kedy neboli obsadené štátnym notárom ( z dôvodu úmrtia alebo odvolania
štátneho notára, z dôvodu nedostatku vhodných kandidátov alebo v prípade potreby zastúpenia
12
riadne ustanoveného štátneho notára ).
Pôsobnosť štátnych notárstiev v rámci okruhu činnosti vo vlastnom odbore pôsobnosti bola,
tak ako to vyplýva zo samotného názvu, vyjadrením pôvodného poslania notárstva. Nosnou časťou
notárskej činnosti vo vlastnom odbore pôsobnosti bolo zhotovovanie notárskych zápisníc
o právnych úkonoch v písomnej forme urobených pred štátnym notárom a osvedčovanie
skutočností, ktoré mohli byť podkladom pre uplatňovanie práv alebo ktoré mohli spôsobiť právne
následky. V porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou v zákonnom článku XXXV/1874
o kráľovských verejných notároch v znení zákona č. VII/1886 neobsahoval zákon o štátnych
notároch taxatívny ani demonštratívny výpočet právnych úkonov, pri ktorých bola forma notárskej
listiny predpokladom platnosti právneho úkonu. Zvyšnú časť činnosti štátnych notárstiev vo

8

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o štátnom notárstve. Dostupné na
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9
MIKEŠ, Jiří: Notářský řád komentář. Praha: Orbis, 1969, s. 15.
10
BRÁZDA, J. – BÉBR, R. – ŠIMEK, P., ref. 5, s. 65 – 69.
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Za osobitný druh notárskej činnosti spojenej s troma vyššie uvedenými okruhmi notárskej činnosti
môžeme považovať rozhodovanie o notárskych poplatkoch. Podľa § 26 ods. 2 zákona o štátnom
notárstve určovali štátni notári notárske poplatky a náhradu skutočne vzniknutých výdavkov formou
platobného výmeru, pokiaľ nariadenie ministra financií č. 118/1951 Zb. o notárskych poplatkoch
neustanovovalo inak. K notárskym poplatkom a ich právnej úprave je potrebné dodať, že ich právna
úprava prešla vývojom, ktorý nadväzoval i na vývoj právnej úpravy notárstva. V nadväznosti na
prijatie zákona č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva bolo prijaté
nariadenie ministra financií č. 4/1955 Zb. o notárskych poplatkoch. V roku 1957 bol schválený zákon
č. 26/1957 Zb. o notárskych poplatkoch, ktorý zrušil všetku zákonnú i podzákonnú úpravu, ktorá
bola v rozpore s ním alebo ktorej predmet úpravy bol totožný s predmetom úpravy uvedeného
zákona.
12
Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o štátnom notárstve., ref. 7. Podľa § 5 zákona
o štátnom notárstve mal minister spravodlivosti poveriť správou štátneho notárstva osobu spôsobilú
pre notársky úrad, teda osobu spĺňajúcu podmienky § 7 zákona o štátnom notárstve. Pokiaľ bolo
potrebné zastupovanie štátneho notára, bol predseda krajského súdu povinný poveriť zastupovaním
štátneho notára iného štátneho notára z obvodu krajského súdu alebo spôsobilého notárskeho
čakateľa.
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vlastnom odbore pôsobnosti predstavovali vidimácia listín a protestácia zmeniek a iných cenných
13
papierov prevoditeľných rubopisom.
Hlavným cieľom právnej úpravy pôsobnosti štátneho notárstva bol podľa zákona o štátnom
14
notárstve posun ťažiska na činnosť vykonávanú z poverenia súdu. Zámer posilniť rozhodovacie
právomoci štátneho notárstva bol konštruovaný na princípe fakultatívneho súdneho poverenia. § 21
zákona o štátnom notárstve oprávnil okresné súdy poveriť štátne notárstva, aby vo veciach, ktoré
neboli zverené senátu, vykonávali v nich určité úkony alebo viedli celé konania. Podľa § 6
nariadenia ministra spravodlivosti č. 117/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o štátnom notárstve
bol okresný súd oprávnený poveriť štátneho notára vykonaním určitých úkonov alebo vedením
celého konania, najmä v konaniach o prejednaní dedičstva a o súdnom umorení listín, pri
vykonávaní súpisov a odhadu imania súdnych chránencov, spisovaní dohôd podľa zákona
o rodinnom práve, pokiaľ tie vyžadovali formu súdnej zápisnice, či pri vykonávaní hmotného
rozdelenia majetkového spoločenstva v exekučnom konaní.
Posledný okruh notárskej činnosti predstavovala podľa zákona o štátnom notárstve činnosť
na žiadosť účastníkov. Tú podľa § 23 a § 24 zákona o štátnom notárstve tvorila úschova listín,
hotových peňazí, cenných papierov a iných cenných hodnôt, za predpokladu, že boli štátnemu
notárstvu odovzdané, aby ich vydalo určitému prijímateľovi, uložilo na súde či orgáne štátnej správy,
15
alebo ak mali byť na základe vôle účastníka zábezpekou na určitý účel. Štátni notári boli tiež
oprávnení vykonávať dobrovoľné usporiadanie majetkových pomerov a spisovať podania, súkromné
listiny či poskytovať právne rady, avšak len v prípade, že tieto úkony súviseli s notárskou činnosťou.
Požiadavka súvislosti s notárskou činnosťou mala docieliť presné vymedzenie vzájomných vzťahov
medzi štátnymi notármi a advokátmi, nakoľko činnosť podobnú činnosti štátneho notárstva na
16
žiadosť účastníkov mohli uskutočňovať aj advokáti.
Zákonom č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva ( ďalej len
“ zákon o rozšírení pôsobnosti “ ) boli niektoré konania vybrané z pôsobnosti súdov a zverené
priamo štátnemu notárstvu. Zákon o rozšírení pôsobnosti posilnil v činnosti štátnych notárstiev
výrazne rozhodovací prvok s cieľom odstrániť dvojkoľajnosť spočívajúcu vo vzájomne sa
17
prekrývajúcej pôsobnosti súdov a štátnych notárstiev. Do prijatia zákona o rozšírení pôsobnosti
bola frekvencia využívania inštitútu súdneho poverenia závislá na type súdneho konania. Z tohto
dôvodu zákon o rozšírení pôsobnosti zveril štátnym notárstvam právomoc konať a rozhodovať
18
v tých druhoch konaní, v rámci ktorých bolo využitie inštitútu súdneho poverenia bežné. V rámci
činnosti rozhodovacej viedli štátne notárstva ex lege konanie o prejednaní dedičstva a konanie
o súdnych úschovách, okrem prípadov, keď k úschovám došlo v súvislosti s konaním vedeným pred
súdom alebo v konaní po ňom nasledujúcom. Výpočet konaní, v ktorých podľa zákona o rozšírení
pôsobnosti rozhodovalo štátne notárstvo, bol výlučným vymedzením rozhodovacej činnosti štátneho
notárstva derogujúcim ustanovenie § 21 zákona o štátnom notárstve. Podľa dôvodovej správy
k vládnemu návrhu zákona o rozšírení pôsobnosti nemali byť na štátne notárstva z dôvodu
neúčelnosti prenesené i ostatné konania, ktoré mohlo štátne notárstvo vykonávať na základe
poverenia súdu.
13

V súvislosti s legalizáciou a vidimáciou vykonávanou štátnymi notármi prinieslo vládne nariadenie
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(fotokópií) a podpisov na listinách boli zrovnoprávnené s overeniami, ktoré na základe tohto
nariadenia mohli vykonávať miestne národné výbory poverené vedením matrík. Z pôsobnosti
miestnych národných výborov poverených vedením matrík bolo vyňaté overovanie odpisov
(fotokópií) listín a podpisov na listinách, ktoré sa mali použiť v cudzine spolu s overovaním odpisov
(fotokópií) vojenských, občianskych a im na roveň postavených preukazov.
14
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368 Občianskeho súdneho poriadku.
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Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o štátnom notárstve, ref. 7.
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Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva.
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Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva,
ref. 16.
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Z hľadiska členenia notárskej činnosti bola činnosť štátnych notárstiev rozdelená na činnosť
rozhodovaciu a činnosť listinnú, pričom listinná činnosť obsiahla činnosť štátnych notárstiev vo
vlastnom odbore pôsobnosti a činnosť na žiadosť účastníkov. Zákon o rozšírení pôsobnosti
rozlišoval v rámci listinnej notárskej činnosti notársku zápisnicu a notársky protokol. Pre ich
vyhotovovanie platilo pravidlo, podľa ktorého sa o právnych úkonoch spisovala notárska zápisnica,
ak podľa zákona alebo vôle účastníkov mala byť spísaná úradná zápisnica. V ostatných prípadoch
sa o právnych úkonoch vyhotovil notársky protokol.
Listinnú činnosť štátneho notárstva
predstavovalo taktiež spisovanie podaní pre štátne orgány s výnimkou žalôb a opravných
prostriedkov, osnov zmlúv a iných listín o právnych úkonoch a notárske úschovy.
Kým v zákone o štátnom notárstve absentoval čo i len demonštratívny výpočet právnych
úkonov, pre ktoré bola forma notárskej zápisnice obligatórna, zákon o rozšírení pôsobnosti v § 6
19
ods. 2 takýto výpočet zahŕňal. Túto skutočnosť môžeme hodnotiť ako mierny korektív významu
listinnej činnosti štátnych notárstiev vo vzťahu k zámerom zákonodarcu posunúť ťažisko pôsobnosti
štátneho notárstva do oblasti rozhodovacej činnosti.
4

VÝSLEDKY ČINNOSTI ŠTÁTNEHO NOTÁRSTVA
Výsledky činnosti štátneho notárstva nadväzovali na rozsah jeho pôsobnosti. Z hľadiska
výsledkov činnosti štátneho notárstva je potrebné rozlišovať verejné a súkromné listiny, rozhodnutia,
exekučné tituly, platobné výmery ( výruby poplatkov ) a registračné úkony ( registrácie ).
Čo sa týka verejných a súkromných listín, musíme konštatovať ich súvislosť s činnosťou
listinnou. Podľa § 20 zákona o štátnom notárstve boli verejnými listinami notárske zápisnice o
právnych úkonoch a ich rovnopisy, notárske zápisnice o zistení niektorých skutočností a z nich
vydané notárske osvedčenia, notárske protesty, za predpokladu, že sa pri ich zhotovení
postupovalo predpísaným spôsobom. Len v takomto prípade mali notárske listiny charakter verejnej
listiny a s tým súvisiacu dôkaznú moc postavenú na princípe prezumpcie pravdivosti.V zmysle
ustanovení § 7 ods. 1 zákona o rozšírení pôsobnosti mal povahu verejnej listiny i notársky protokol.
Naopak, povahu súkromných listín mali listiny, ktoré boli výsledkom tej skupiny listinnej činnosti,
ktorá predstavovala činnosť na žiadosť účastníkov a tie listiny, ktoré nespĺňali náležitosti verejnej
listiny.
Rozhodnutie štátneho notárstva, individuálny právny akt, akt aplikácie práva, ako výsledok
činnosti štátneho notárstva bolo kauzálne spojené s jeho rozhodovacou právomocou najprv na
základe poverenia okresného súdu, neskôr priamo na základe zákona. Rozhodnutie štátneho
notárstva malo účinky súdneho rozhodnutia a bolo preskúmateľné opravnými prostriedkami.
O riadnych opravných prostriedkoch voči rozhodnutiu štátneho notárstva rozhodoval okresný súd
( sudca, ktorý štátne notárstvo poveril konaním ), ktorý mu mohol v rámci autoremedúry vyhovieť.
Inak o opravnom prostriedku rozhodoval krajský súd. Funkčná príslušnosť okresného súdu vo
vzťahu k riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam štátnych notárstiev bola zrušená po
tom, ako rozhodovacia činnosť štátneho notárstva vyplývala priamo zo zákona.
Exekučný titul ako výsledok činnosti štátneho notárstva súvisel s notárskou činnosťou vo
vlastnom odbore pôsobnosti. Podľa § 428 ods. 2 písm. f) z. č. 142/1950 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku boli exekučným titulom notárske zápisnice, ak boli vyhlásené zákonom za vykonateľné
súdnou exekúciou. § 17 zákona o štátnom notárstve vyhlásil za vykonateľné súdnou exekúciou
notárske zápisnice, ktorými sa zisťoval občianskoprávny záväzok, pokiaľ označovali oprávneného
a povinného, právny dôvod záväzku, predmet a čas plnenia. Vykonateľnosť notárskej zápisnice bola
podmienená súhlasom povinného.
Platobné výmery upravujúce notárske poplatky na základe zákona o štátnom notárstve a zákona
o rozšírení pôsobnosti, a výruby poplatkov na základe zákona č. 26/1957 Zb. o notárskych
poplatkoch, ktorým bolo štátnym notárstvam zverené konanie vo veciach poplatkov z dedičstva,
darovania, prevodu nehnuteľností a za notárske úkony, boli výsledkami notárskej činnosti v širšom
zmysle s prvkom správnym. Zákonom č. 26/1957 Zb. o notárskych poplatkoch bola zároveň
zavedená povinná registrácia o prevode majetku, z ktorého sa platil poplatok z darovania alebo
prevodu nehnuteľností, do poplatkového registra.
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§ 6 ods. 2 zákona o rozšírení pôsobnosti
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5

ZÁVER
Príspevok sa zaoberal právnou úpravou činnosti štátnych notárstiev v rokoch 1952 až 1964.
Vývoj právnej úpravy bol charakteristický rozširovaním rozhodovacej činnosti štátneho notárstva.
Výsledkom procesu zoštátnenia notárstva malo byť podľa súdobej terminológie odstránenie
“ vykorisťovateľského “ charakteru notárstva a jeho prebudovanie spôsobom, ktorý by vyhovoval
a podieľal sa na plnení záujmov ľudovodemokratického režimu. Z notárstva sa mal vytvoriť orgán,
ktorý by pod dohľadom štátu ako samostatný štátny orgán mohol riadne plniť zverené úlohy, a tým
20
najlepšie uspokojovať potreby občanov.
Vytvorením samostatného štátneho úradu boli
zlikvidované akékoľvek pozostatky slobodného povolania. Priamo v zákone bola vyjadrená väzba
činnosti štátneho notárstva so štátnymi, resp. politickými cieľmi. Posúvanie ťažiska do sféry
rozhodovacej ako výraz dôvery občanov v činnosť štátneho notárstva výrazne zmenilo kvalitatívnu
21
i kvantitatívnu stránku notárskej činnosti. Oprávneným je teda názor, ktorý štátne notárstvo
22
klasifikuje ako „ malý “ súd či kvázisúdny orgán. Dovŕšila sa myšlienka nahradiť slobodný
právnický stav štátnym orgánom, prostredníctvom ktorého by štát sám vykonával notársku činnosť,
23
a tým by ju mal pod úplnou kontrolou. Ak malo byť štátne notárstvo nápomocné pri presadzovaní
cieľov ľudovodemokratického režimu, muselo byť zaradené nielen v štátnych štruktúrach, ale
zároveň mať právomoc autoritatívne rozhodovať o právach a povinnostiach občanov. Snáď takýto
záver je objektívnym vyjadrením právnej úpravy činnosti štátneho notárstva.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že činnosť štátneho notárstva s ohľadom na prvok
rozhodovací nadobudla nový kvalitatívny rozmer, ktorý ponechala i neskoršia právna úprava. Menil
sa však kvantitatívny rozmer rozhodovacej činnosti štátneho notárstva, a to od jej pomerne
všeobecného vymedzenia v zákone o štátnom notárstve spolu s jeho konkretizáciou v nariadení
ministra spravodlivosti č. 117/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o štátnom notárstve cez zákon
o rozšírení pôsobnosti až po zákon č. 26/1957 Zb. o notárskych poplatkoch, ktorým bola zjednotená
činnosť štátneho notárstva s prvkom správnym vo veciach notárskych poplatkov. Vzhľadom na
odlišnosti medzi listinnou a rozhodovacou činnosťou štátnych notárstiev, môžeme hovoriť
o dvojakosti notárskej činnosti. Na základe predchádzajúcich záverov dovoľujeme si dvojakosť
činnosti štátneho notárstva, výrazné posilnenie rozhodovacej činnosti, predovšetkým s prvkom
súdnym, dozornú funkciu štátneho notárstva založenú na právnom vymedzení výkonu pôsobnosti
štátneho notárstva s ohľadom na záujmy ľudovodemokratického režimu umožňujúcu subordináciu
záujmov občanov záujmom štátu a spoločnosti označiť za všeobecné a určujúce znaky notárskej
činnosti v rokoch 1952 až 1964.
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ORGÁNY ŽALOBY A ZASTÚPNIA ŠTÁTU NA SLOVENSKU
V ROKOCH 1526 AŽ 18481
Michal Považan
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Článok sa zaoberá orgánmi žaloby a zastúpenia štátu na Slovensku v rokoch 1526 až
1848. Jeho predmetom je sledovanie hlavne inštitútov, ktoré boli predchodcami neskôr založeného
štátneho zastupiteľstva, ktoré sa v 20. Storočí transformovalo na prokuratúru. V skúmanom období
dochádza postupne k vzniku viacerých inštitútov, ktoré plnia vyšetrovaciu a obžalovaciu funkciu na
krajinskej ako aj regionálnej a miestnej úrovni. V ich vzniku sa odráža vedomie spoločnosti
o stúpajúcej úlohe štátu v takej závažnej oblasti ako je spravodlivosť. Súkromná žaloba v Uhorsku
nie je eliminovaná, ale verejná žaloba dostáva svoje právom vymedzené miesto.
Kľúčové slová: prokuratúra, Uhorského kráľovstvo, Uhorsko, novovek, crimen publicum, trestné
právo, proces.
Abstract: The article deals with the authorities of the action and state legal representation in
Slovakia in the years 1526 - 1848. Its subject is mainly monitoring institutes, which were the
precursors to later founded office of state legal representation, which is in the 20th century
transformed into the prosecutor´s office. In the period under review, there is a gradual rise number
of institutes pursuing investigative and accusatory function of the state, regional and local level.
Their emergence reflects rising awareness of the role of the state in such major areas as justice.
Private action in Kingdom of Hungaria is not eliminated, but the public one gets to claim their rights
as defined place.
Key words: prosecution, Kingdom of Hungaria, Middle Ages, crimen publicum, criminal law, trial.
1

ÚVOD
Prokuratúra (štátne zastupiteľstvo) vznikala v európskej právnej kultúre v rôznych
podmienkach. Od toho závisel aj rozsah jej právomocí a postavenie v rôznych obdobiach vývoja
tohto právne fenoménu.
Všeobecne možno prokuratúru charakterizovať ako „úrad spravodlivosti, ktorému v mene
štátu prislúcha ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb; stíhanie
vecí trestných; v niektorých krajinách má tiež pôsobnosť a súčinnosť pri civilných veciach a tiež je
2
dozorujúcim orgánom v justičnej správe“.
Na Slovensku je pôsobnosť prokuratúry vymedzená v §4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov, na základe ktorého ju môžeme vymedziť ako orgán
verejnej moci, ktorý
1. vykonáva trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov;
2. vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania;
3. zastupuje štát v konaní pred súdmi;
4. dozoruje zachovávanie zákonnosti orgánmi verejnej správy a tiež

1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV-0607-10.
2
Veselý, F. X.: Všeobecný slovník právní. Heslo: zastupitelství státní. Praha, 1900, s. 727 a v čl.
142Ústavy SR publikovanej pod číslom 92/1992 Zb.
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5. dozoruje zachovávanie zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej
3
slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená.
Týchto päť pojmových znakov prijmeme v tomto článku ako základné pojmové znaky
prokuratúry (štátneho zastupiteľstva) na našom území a v našej právnej kultúre a teda budeme
retrospektívne aplikovať tieto znaky na právne inštitúty existujúce v rokoch 1526 až 1848 s cieľom
identifikovať a popísať právnych predchodcov tohto inštitútu a tým hlbšie pochopiť jeho miesto
v súčasnom právnom systéme a nájsť poučenia de lege ferenda pre budúcu právnu úpravu.
Vzhľadom na skutočnosť, že vznik moderného konceptu väzenstva sa datuje do prvej
polovice 19. Storočia a prvý krajinský uhorský nápravno-výchovný ústav bol otvorený až v roku
1852 a taktiež pozvoľný rozvoj verejnej správy a teda aj potreby jej dozorovania, budeme brať na
4
zreteľ v tomto článku iba súdne úlohy prokuratúry.
Tento poznatok vedie k skúmaniu trestného práva hmotného a procesné, správneho a ústavného
práva platného a účinného v danom období. Výskum správneho práva súvisí s fúziou súdnictva
a verejnej správy v skúmanom období. Súdnictvo sa od verejnej správy emancipovalo až po roku
1848.
2

POJMOVÉ ZNAKY PROKURATÚRY V UHORSKU MEDZI ROKMI 1526 A 1848

2.1

Uhorské kráľovstvo po porážke pri Moháči do roku 1848
Uhorsko utrpelo v roku 1526 katastrofálnu porážku pri Moháči, ktorá spôsobila inváziu vojsk
Osmanskej ríše na vlastné územie štátu a jeho rastúcu okupáciu. Situácia bola zhoršená
skutočnosťou, že v bitke zahynul kráľ Ľudovít II. Jagiellonský bez mužských dedičov a stavy sa
rozdelili v otázke na voľbu nového panovníka. Časť stavov rešpektovala dynastickú dohodu medzi
panovníckymi rodmi Jagiellonských a Habsburgovcov v otázkach nástupníctva v prípade vymretia
jedného z rodov, druhá časť šľachty sa odvolávala na neplatnosť danej dohody keďže nebola
schválená uhorským snemom a tým zasiahla do jeho zvrchovaných práv voliť panovníka v prípade
vymretia vládnuceho kráľovského rodu. Výsledkom bola voľba dvoch panovníkov. Výsledkom tohto
vývoja bolo rozdelenie Uhorska na tzv. kráľovské Uhorsko pod vládou kráľov z rodu
Habsburgovcov, Sedmohradsko a Partium pod vládou rodu Zápoľských a ich nástupcov, ktorí boli
závislí na podpore Osmanskej ríše, ktorá ich považovala za svoj vazalský štát a na časti Uhorska,
ktoré boli priamo okupované Osmanskou ríšou. Tento stav trval až do roku 1699, keď bolo Uhorsko
zjednotené pod vládou Habsburgovcov a oslobodené od vplyvu Osmanskej ríše. Vzhľadom na
skutočnosť, že väčšina Slovenska patrila počas tohto obdobia do kráľovského Uhorska budeme
skúmať právo tejto entity.
Od začiatku 17. storočia až do roku 1713 prebiehali v Uhorsku stavovské povstania proti
vláde habsburských panovníkov, ktorých konečným dôsledkom bolo oslabene postavenia a práv
Uhorského kráľovstva a väčšia centralizácia moci v rukách panovníka, ktorý sídlil mimo územia
Uhorska. Proces postupného strácania znakov samostatnosti Uhorska je možné sledovať až do
roku 1848. Po roku 1848 na určité obdobie stráca Uhorsko úplne svoju samostatnosť a stáva sa ba
jednou z korunných krajín bez vlastnej samosprávy.
Aj v týchto podmienkach sa postupne vyvíjal správny a súdny systém krajiny. Postupne pod
vládou kráľov z rodu Habsburgovcov došlo k postupnému odstraňovaniu mocenského vplyvu stavov
na politiku krajiny a posilňovaniu absolutistických znakov vlády. Absolutizmus v Uhorsku prechádzal
viacerými fázami. Zjednodušene možno obdobie absolutizmu rozdeliť do dvoch období: 1) 1526 až
5
1711 - 1713 a 2) 1711 - 1713 až 1848.
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Považan, M.: Orgány žaloby a zastúpenia štátu od najstarších čias po rok 1526. In. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, roč. 4, 2012, č. 2, s. 52
4
Bližšie pozri napr.: Mezey, B.: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy. Prešov:
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011
5
Zdvojený letopočet udávam z dôvodu dvoch medzných udalostí pre vývoj uhorského štátu: 1)
vyhlásenia Pragmatickej sankcie v roku 1713, ktorou sa vytvorila reálna štátoprávna únia krajín
koruny uhorskej, českej a dedičných rakúskych krajín a 2) podpísania Satmárskeho mieru v roku
1711 ,ktorým sa skončilo posledné povstanie uhorskej šľachty proti habsburským panovníkom
a došlo k uznaniu ich dedičnej vlády v uhorských korunných krajinách.

80

Počas obdobia osmanskej okupácie boli mnohé vrcholné orgány kráľovstva ako snem či
kráľovská rada výrazne paralizované a tým boli obmedzené aj možnosti šľachty ovplyvňovať politiku
kráľovského dvora. Šľachta na postupné obmedzovanie svojich práv reagovala sériou stavovských
povstaní, ktoré však nedokázali zvrátiť nastolený vývoj. Výraznú mieru šľachtickej samosprávy si
zachovala len župná samospráva.
Absolutizmus vrcholil za vlády Františka I. a Ferdinanda V. v rokoch 1792 až 1848, keď sa Uhorsko
premenilo na policajný štát. Po roku 1830 dochádza k čiastočnému uvoľneniu, ktoré kulminuje
v roku 1848. Podstata absolutistickej formy vlády v Uhorsku po roku 1711 – 1713 sa však nemení
a je určujúcim konceptom fungovania dynastického habsburského štátu.
2.2

Vývoj správy a sústavy súdov
Obdobie 1526 až 1848 možno rozdeliť na dve obdobia: do obdobia prijatia reorganizačných
zákonov a po ich prijatí. Obdobie po roku 1526 sa všeobecne vyznačovalo nezáujmom dvora
o problematiku organizácie súdov či výkonu súdnej moci. V situácii, keď habsburskí panovníci
sídliaci mimo územia Uhorska bojovali o udržanie svojej moci resp. po roku 1713 o jej upevnenie
6
nebola otázka výkonu súdnej moci tá prvoradá. Do popredia sa dostali otázky vojenské a finančné.
Súdna organizácia sa po roku 1526 zásadne nezmenila a naďalej pretrvávala tak ako sa
vyvinula do roku 1526. V tomto období možno hovoriť o dvoch základných tendenciách: stavy sa
snažili upevniť svoje postavenie aj pri výkone súdnej moci a na druhej strane panovníci posilňovali
svoj vplyv na súdy a snažili sa o potlačenie vplyvu stavov. Na základe týchto dvoch tendencií sa
objavila a následne posilnila súdna právomoc snemu, zostala zachovaná súdna príslušnosť
najvyšších sudcov krajiny, ustálila sa súdna právomoc stolíc na jednej strane a na druhej strane
potlačila sa činnosť kráľovho osobného súdnictva, zaviedlo sa miestodržiteľské súdnictvo, prakticky
bola zrušená súdna stolica palatína a jej právomoc sa rozdelila medzi kráľovského miestodržiteľa,
vrchného kapitána krajiny a palatínskeho miestodržiteľa.
Kráľovské súdnictvo získalo nové právomoci na základe zákonných článkov 25 a 27 z roku
1546. Panovník mal osobne alebo prostredníctvom kráľovského kapitána zakročiť na základe
sťažnosti žúp alebo obyvateľov krajiny bez súdneho rozhodnutia proti tým, ktorí násilne obsadili
sídla iných, bez povolenia postavili nové pevnosti a vyháňali odtiaľ obyvateľov, trýznili šľachtu alebo
duchovných, vzopreli sa rozsudku kráľovskej Kúrie alebo proti tým, ktorí sa z dôvodu obyčajnej
7
nemilosrdnosti a útlaku ľudu dostali pred súdy krajiny. Tieto nové právomoci vychádzali hlavne
z neschopnosti ťažkopádneho stavovského súdnictva vysporiadať sa s narúšaním verejnej
bezpečnosti v období keď celý štát čelil „smrteľnej“ osmanskej hrozbe.
Kráľove osobné súdnictvo obvykle vykonával kráľovský miestodržiteľ, ktorý zastupoval
v Uhorsku panovníka a ktorý mal povinnosť sa v Uhorsku trvalo zdržiavať. Miestodržiteľ síce
v zmysle uhorských zákonov nebol riadnym sudcom a snem sa snažil jeho pôsobenie ovplyvniť, ale
v súdnej praxi jeho význam ako zástupcu kráľa rástol.
Panovník posilňoval svoj vplyv v krajine aj prostredníctvom vojenských súdov, ktoré získavali
mnohé významné súdne oprávnenie. Okrem toho boli čoraz častejšie používané súdy ad hoc, ktoré
sa vyvinuli ešte pred rokom 1526.
Najdôležitejším ústredným súdom zostala kráľovská Kúria. Predsedajúcim kráľovskej tabule
sa stal personalis – tretí najvyšší sudca krajiny. Vzhľadom na pobyt panovníka v zahraničí sa v 16.
storočí vyvinul inštitút sedmopanskej tabule, ktorej predsedal kráľovský miestodržiteľ. Kráľovská
Kúria teda pozostávala z týchto dvoch súdov, pričom sedmopanská tabuľa bola výlučne odvolacím
súdom.
Nedostatky ústredného súdnictva sčasti odstraňovalo putovné súdnictvo protonotárov, ktoré
sa vyvinulo ešte pred rokom 1526 a postupne získalo väčšie právomoci. Po roku 1723 na základe
zákonného článku 34 prebrali ich pôsobnosť dištriktuálne tabule.
V tomto období sa ustálilo aj postavenie župných súdov, ktorých rozhodovanie v trestných
veciach bolo konečné. Z dôvodu nárastu agendy sa župný súd rozdelil v 17. storočí na civilnú
a trestnú sédriu. Toto rozdelenie neznamenalo faktické rozdelenie sédrie alebo oddelenie trestného
a civilného procesného práva. Iba došlo k oddelenému zasadaniu sédrie v trestných a civilných
veciach v rôznych dňoch týždňa pričom súdne stolice zasadali približne v rovnakom zložení. Toto
6
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umožnilo časom vynášať podobné rozsudky, odlíšiť osobitosti trestného a civilného konania, čo
malo za následok rozdelenie úloh v trestnom procese.
Snem zasadajúci v rokoch 1723 až 1724 prijal viaceré reorganizačné zákonné články.
Reorganizovaná bola kráľovská Kúria. Putovné súdy protonotárov boli nahradené dištriktuálnymi
tabuľami. pre ktoré bola kráľovská tabuľa odvolacím súdom. Zásadnou zmenou bola premena
kráľovskej tabule na stály súd, ktorý zasadal nepretržite okrem súdnych prázdnin a ktorého
právomoci odvtedy upravoval zákon.
V rokoch 1783 – 1785 vykonal Jozef II. svoj prvý pokus o reorganizáciu uhorského súdnictva.
Jeho podstatou bola reforma banských súdov, pričom oddelil výkon súdnej moci od správy.
V nasledujúcich rokoch Jozef II. zásadným spôsobom prebudoval a centralizoval uhorské súdnictvo.
Jeho reformy boli odvolané 1. mája 1790 čím bol pôvodný súdny systém obnovený.
Po smrti Jozefa II. sa zišiel snem, ktorý prijal viaceré reformné zákonné články navrhnuté
novým panovníkom Leopoldom II. Tieto zákony prevzali viaceré opatrenia Jozefa II. týkajúce sa
hlavne pôsobnosti jednotlivých súdov. Napriek týmto reformám základná štruktúra súdnictva zostala
nezmenená.
Obecné, zemepanské a župné súdy ostali v tomto období skoro bez zmien. Až v rokoch
1832 až 1836 upravil snem niektoré otázky obecného súdnictva. Zákonný článok 20 z roku 1836
rozlíšil tri typy prvostupňového súdnictva: 1. v obciach bez zriadeného magistrátu obývaných
poddanými, 2. v obciach so zriadeným magistrátom (bývalé poddanské mestá) a 3. šľachtické obce.
Odvolacím súdom bola trestná sédria župného súdu.
Zákonný článok 9 z roku 1836 upravoval organizáciu správy obcí ako aj miestnych súdov.
Obyvatelia volili richtára i prísažných, ktorí reprezentovali zároveň správnu i súdnu moc. Zákonný
8
článok 10 z roku 1836 sa snažil odstrániť „nespravodlivosť“ zemepanského súdnictva.
2.3

Trestné právo
Uhorské trestné právo medzi rokmi 1526 až 1848 bolo poznamenané právnym
partikularizmom. Neexistoval jednotný trestný kódex hmotnoprávny ako aj procesnoprávny, ale
rôzne skupiny obyvateľstva a rôzne územia sa spravovali svojim vlastným trestným právom.
Obdobie po roku 1526 je charakterizované snahou panovníkov o prekonanie právneho
partikularizmu v trestných veciach. Vychádzalo sa z Tripartita Štefana Werboczyho, kde boli
upravené niektoré aspekty trestnéhopráva. Ďalšou snahou bolo zaradenie rakúskeho trestného
zákona Praxis Criminalis Ferdinandea v roku 1696 do aktuálneho vydania Corpus Iuris Hungarici.
Tento trestný zákonník nebol nikdy v Uhorsku vydaný vo forme zákona, jeho uverejnenie malo slúžiť
sudcom len ako vzor postupu. Na základe týchto skutočností neodstránil prevládajúci právny
9
chaos.
Už v roku 1712 sa uhorský snem zaoberal na kodifikáciu trestného práva spísanú
profesorom Trnavskej univerzity Michalom Benčíkom. Tento návrh bol snemom schválený ale nikdy
nedošlo k jeho vydaniu vo forme zákonného článku údajne z technických príčin v súvislosti so
10
začatím prác legislatívnej komisie Commissio Systematica. Aj tento návrh vychádzal z princípov
a ustanovení Opus Tripartita.
S ďalšími prácami na modernizácii uhorského trestného práva začal počas svoje vlády Jozef
II. Pri príprave nového zákonníka, ktorý bol vyhlásený v roku 1787 vychádzal z prác Cesareho
11
Beccariu , ktorý sformuloval nové princípy trestania, ktoré sa odklonili od chápania hriechu alebo
morálneho zlyhania ako činu reálne poškodzujúcemu spoločnosť a teda trestateľnému Po smrti
panovníka bol tento moderný zákonník zavrhutý a začali sa práce na novej kodifikácii. Z jeho snáh
pretrvalo zavedenie zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege do uhorského trestného
práva procesného.
V roku 1795 regnikolárna deputácia predložila snemu nový zákon Codex de delictis
eorumque poenis. Snem ho neprijal rovnako ako ďalšie z neho vychádzajúce návrhy v rokoch 1827,
8
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Beňa, J. – Gábriš, T.: Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava: Vydavateľské
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1829 - 1830,1843 - 1844. Žiadny z týchto návrhov nebol prijatý keďže sa považovali za príliš
moderné na aplikáciu v takej zaostávajúcej krajine ako bolo Uhorsko v danom období.
Reformné návrhy sa aplikovali sčasti až v úprave tlačových deliktov v zákonnom článku XVIII
z roku 1848, ktorý bol súčasťou marcovej bratislavskej ústavy známom ako tlačový zákon.
12
Konkrétne jeho články 3 až 16, 31 – 35, 38 a 41 vychádzali z návrhov rokov 1843 a 1844.
Napriek skutočnosti, že tieto návrhy neboli uhorským snemom vo svojej väčšine prijaté
svedčia o výrazom rozvoji vedy trestného práva v Uhorsku. Samotný pôvodný návrh z roku 1795
v duchu staršej tradície pripomínal skôr učebnicu ako zákonník v dnešnom chápaní. K tomuto
prispelo hlavne zaradenie všeobecných zásad namiesto všeobecnej časti. Návrh sa členil na
materiálnu a formálnu časť. Obsahoval jednotlivé skutkové podstaty trestných činov začlenené pod
jednotlivé chránené záujmy.
Systém trestov po prvý krát v uhorských dejinách založený hlavne na treste odňatia slobody
a trest smrti bol vyhradený iba pre osem skutkových podstát. Išlo o významný krok, ktorý sa neskôr
presadil a mal za následok rozvoj väzenstva v Uhorsku a teda aj potrebu legislatívne upraviť dohľad
nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo
13
osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená.
Znaky učebnice boli v návrhoch v dvadsiatych rokov 19. storočia postupne eliminované
a návrh spĺňal všetky materiálne i formálne znaky moderného trestného kódexu.
Trestné právo zostalo v Uhorsku roztrieštené a spravujúce sa anachronickými zásadami
počas celého obdobia 1526 až 1848 pričom sa prehlboval rozdiel medzi trestný a civilným
procesným právom. Postupne sa vyvíjalo aj organizačné oddelenie týchto dvoch typov konaní.
Aj pod vplyvom zo zahraničia a neúspešných legislatívnych návrhov dochádzalo
k postupnému vývoju úradného uplatňovania práva. Spolu s prevládajúcou písomnou formou
procesu vznikli v Uhorsku aj vyspelejšie procesné postupy – väčší akcent sa dával na materiálne
dokazovanie, rekonštrukciu skutkového stavu a vyhľadávanie skutočností. Tieto zmeny vznikli
a realizovali sa v rámci procesu, ktorý sa riadil pravidlami vzniknutými v predchádzajúcom období.
Výraznou zmenou bol zvyk zasadania sédrie v trestných a civilných veciach v odlišných
dňoch týždňa, čo ako sme písali vyššie spôsobilo jednak ustálenie súdnej praxe tak v civilných ako
aj trestných veciach a jednak postupné vytvorenie a prehĺbenie odlišností v trestnom a civilnom
procesnom práve.
V 16. a 17. storočí bolo výraznou charakteristickou črtou sporového konania zavádzanie
ríšsko-nemeckých noriem a realizácia práva sudcami, ktorí nemali pôvod v krajine a neboli
14
dostatočne oboznámení s jej právnym poriadkom.
Ďalšou črtou je absencia jasných
kompetenčných pravidiel a opravných prostriedkov.
Trestnému konaniu dominoval písomný proces až do roku 1853 tak, ako ho zaviedol kráľ
Matej I. ešte v 15. storočí. V tomto období dochádza k situácii, že hlavne v mestách súkromná
žaloba je zatlačená do úzadia a koná sa ex offo. To je zapríčinené hlavne permanentnou
prítomnosťou súdnej a správnej autority v mestách. V šľachtickom práve bola situácia iná. Sédrie
zasadli iba v určitých periódach a mimo nich vykonávali súdnu právomoc iba ad hoc delegovaný
sudcovia. Chýbala teda autorita, ktorá by stíhala ex offo. V sédrii teda dominovalo akuzačné
a kontradiktórne konanie kým v mestách sa presadila zásada oficiality a vyhľadávacia zásada.
Stíhanie ex offo v šľachtickom práve bolo vyhradené notorickým zločincom. V tomto prípade bola
žaloba podávaná na podnet buď riaditeľa kráľovských právnych vecí alebo hlavného právneho
zástupcu župy, ktorý následne aj vedú obžalobu. K zatláčaniu súkromnej žaloby do úzadia
v mestách došlo z praktických dôvodov. Je ťažké si predstaviť, že súkromná osoba je schopná
zabezpečiť dostatočné množstvo dôkazových materiálov, ktoré súdy v komplikovaných trestných
prípadoch čoraz viac vyžadovali. V prípade, že sa žaloba ukázalo ako nedôvodná riskoval žalobca
15
protižalobu a náhradu nákladov.
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Najrozšírenejším trestným procesom bol v tomto období proces na župnej sédrii, preto sa mu
budeme venovať najviac.
V písomnom procese bolo verejné iba vyhlásenie rozsudku inak konanie pozostávalo
z vyhľadávania a posudzovania listinných dôkazov. Konanie sa začínalo na základe podania žaloby
v župách spravidla verejnej. Podkladom pre verejnú žalobu bolo oznámenie poškodeného, jeho
príbuzných, svedkov priamo na župnej kongregácii alebo príslušnému županovi, podžupanovi
a neskôr okresnému slúžnemu ako vyšetrujúcemu orgánu. Župná prax rozlišovala dva typy
oznámení: accusatio – obvinenie opierajúce sa o dôkazy a denuntiatio – oznámenie len
upriamujúce pozornosť úradov na niektoré skutočnosti. V prípade trestných činov urážky panovníka
a rúhania sa bohu existovala oznamovacia povinnosť. Denuntiatií bolo veľké množstvo a preto
zákonný článok č. 26 z roku 1761 nariadil, že všetky oznámenia týkajúce sa urážky panovníka
nesmú byť anonymné a podľa zákonného článku 5 z roku 1805 nebolo možné anonymné
oznámenia vôbec vyšetrovať.
V prípade podania oznámenia na šľachtica sa prípad odovzdal šľachtickej kongregácii
v prípade nešľachtica priamo sédrii.
V tejto fáze procesu bolo potrebné zistiť okolnosti trestného činu, úlohu podozrivej osoby pri
jeho spáchaní. Vykonávali sa výsluchy, obhliadky a nálezy. Tieto úlohy boli zverené do pôsobnosti
okresného slúžneho. Všetky zistené skutočnosti boli okresným slúžnym spisoval do všeobecného
hlásenia, ktoré predkladal župnej kongregácii alebo priamo sedrii podľa toho kto ho vyšetrovaním
poveril. Následne všeobecné hlásenie bolo odovzdané úradu hlavného právneho zástupcu župy,
ktorý rozhodol o podaní návrhu na obvinenie kongregácii, zastavení konania alebo požiadal
o doplnenie všeobecného hlásenia okresným slúžnym. Kongregácia rozhodovala o vznesení
obvinenia. Spravidla sa stotožnila s návrhom právneho zástupcu župy. Proti jej rozhodnutiu nebolo
možné podať opravný prostriedok.
Žalobný spis slúžil ako predvolanie. Skladal sa zo štyroch častí: 1. opis žalovaného skutku
(expositio), 2. výpočet zákonných článkov vzťahujúcich sa na skutok, 3. samotné predvolanie
(citationis comissio) a 4. upozornenie pre obžalovaného, že rozsudok bude vynesený aj v prípade
jeho nedostavenia sa na súd.
Prípravná fáza sa končila vypracovaním obžaloby. Nasledovala fáza súdneho procesu. Tá
mala v prípade šľachticov vždy písomnú formu. V prípade nešľachticov pokiaľ išlo o drobné
priestupky súdili úradníci župy v rámci disciplinárnych konaní. Pokiaľ išlo o závažnejšie činy, ale
najvyšší možný trest mohli byť tri roky žalárovania konalo sa ústne trestné konanie. V iných
prípadoch sa realizovalo písomné trestné konanie.
Samotný súd dostal na posúdenie iba procesnú zápisnicu. Výmena procesných odpovedí
medzi župným právnym zástupcom a právnym zástupcom obžalovaného sa vykonávala v archíve.
Na začiatok zápisnice župný právny zástupca zapísal obžalobu, v prípade šľachticov pripojil
obžalobnú listinu. Vzhľadom na skutočnosť, že celé konanie bolo písomné mohlo dochádzať
k prieťahom v konaní. Išlo o akuzačné konanie, kde sudca nebol pánom sporu a teda nemal ani
právomoc požadovať písomné odpovede v primeraných lehotách. Odpovede pritom bolo možné
predkladať iba v súdnom období, teda v čase keď súd zasadal (počas sédrií). Samotné písomné
odpovede sa stali súčasťou súdneho spisu, na základe ktorého rozhodoval súd.
Župný právny zástupca mal možnosť nezačať súdne konanie aj napriek rozhodnutiu
kongregácie. Pokiaľ nezapísal do súdnej zápisnice obžalobu resp. nevyhotovil obžalobnú listinu na
troch po sebe idúcich sédriách obžalovaný musel byť oslobodený.
Celú časť konania v archíve, teda výmenu replík medzi župným právnym zástupcom
a obhajcom zapisoval do spisu súdny notár, aby súd mal všetky podklady pre rozhodnutie vo veci.
Keď obidve strany predložili všetky svoje dôkazy, spis bol predložený súdu na rozhodnutie. Pri
rozhodovaní súdu bol prítomný aj župný právny zástupca, ale nemal právo hlasovať o rozsudku.
Konečný rozsudok sa vyhlasoval verejne za prítomnosti obžalovaného. Mohol mať dve
podoby: odsúdenie a oslobodenie. Oslobodenie nezakladalo nemožnosť opakovaného stíhania toho
istého skutku. Župný právny zástupca mal oprávnenie opätovne podať návrh na začatie trestného
konania vo veci.
Odvolanie bola ďalšia fáza konania. Ešte podľa Tripartita (III, čl. 11) v súdnych veciach proti
zlosynom nebolo miesto pre odvolanie. Neskôr viaceré zákonné články ako napríklad zákonný
článok číslo 42 z roku 1563 ustanovovali výnimky, keď bolo možné podať odvolanie. Spočiatku
mohol odvolanie podať iba obžalovaný, neskúr od 18. storočia aj župný právny zástupca.
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V prípade hrdelných trestov šľachticov nasledovalo odvolacie konanie automaticky.
Rozhodovala o ňom kráľovská Kúria, najprv kráľovská tabuľa a následne v treťom stupni
sedmopanská tabuľa, ktorá rozhodovala o potvrdení alebo o zmene rozsudku. V prípade potvrdenia
trestu smrti bol spis predložený panovníkovi, ktorá mal právo udelenia milosti. Rozhodnutia
v odvolacom konaní boli vyhlásené na župnej kongregácii a následne vykonané.
Zákonný článok číslo 43 z roku 1791 umožnil odvolanie pri hrdelných trestoch aj
nešľachticov, tým výrazne vzrástol nápad veci kráľovskej Kúrie.
V prípade schopnosti právneho zástupcu odsúdeného predložiť nové zásadné dôkazy,
mohol navrhnúť obnovu konania. Pri obnove konania vystupoval odsúdený ako žalobca a župný
právny zástupca ako odporca. Cieľom konania bolo dosiahnutie zrušenia alebo zmiernenia
odsudzujúceho rozsudku. Obnova konania bola v trestných veciach prípustná iba výnimočne.
Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade neúspešného konania boli obžalovaní odsúdení ešte na
ďalšie sankcie boli návrhy na obnovu konania zriedkavé.
Osobitným typom trestného konania boli procesy, ktorí sa začínali pred kráľovskou tabuľou
kráľovskej Kúrie. Išlo temer výhradne o trestné činy urážky panovníka, neveru a falšovanie peňazí.
Obžalobu podával a konanie začínal riaditeľ kráľovských právnych vecí. Proces prebiehal
podobne ako v sédrii. Odvolanie proti rozsudku kráľovskej tabule mohlo byť podané na
sedmopanskú tabuľu.
Išlo o tajné konania obvykle v politických veciach. Obvinený bol počas konania v trvalej
väzbe, bol zaistený spisový materiál i majetok obžalovaného. Rozsudok bol tiež vyhlásený tajne.
Pokiaľ súd žalobu prijal, odoslal žalobu obvinenému spolu predvolacou listinou, kde vyznačil
deň začiatku konania. Súd mohol nariadiť predbežnú väzbu. V prípade šľachticov to bolo možné iba
v prípade spáchania najťažších zločinov.
Jozef II. sa usiloval o modernizáciu a unifikáciu aj trestného procesného práva. V roku 1788
vydal trestný procesný poriadok, ktorý rozširoval okruh prípadov keď sa konanie začalo ex offo.
Úprava Jozefa II. Viac nadväzovala na mestské trestné právo procesné a bola vybudovaná na
princípoch inkvizičného konania s cieľom zistiť materiálnu pravdu na princípe neverejnosti
16
a písomnosti. Posmrti Jozefa II. Aj v prípade tejto kodifikácie došlo k návratu k pôvodnému stavu
pred rokom 1788.
2.4

Zastupovanie verejnej autority v trestnom konaní
Ako bolo uvedené vyššie až do obdobia Bachovho absolutizmu veľká časť trestných sporov
mala súkromnoprávny charakter a to hlavne v šľachtickom práve. V takých prípadoch žalobca musel
byť slobodnou osobou. Pokiaľ išlo o mešťana alebo podaného, musel byť zastupovaný mestskou
vrchnosťou alebo zemepánom. V trestnom procese strany obvykle museli byť osobne prítomné.
Procesné zastúpenie nebolo rigidne stanovené. Právna úprava zastúpenia pred súdom bola v
Uhorsku fragmentálna a torzovitá. Potreba riešenia zastupovania verejnej autority v trestnom konaní
bola limitovaná a preto aj vývoj príslušných právnych inštitútov bol pozvoľný. Výraznejšiu mieru
potreby predstavovalo zastupovanie koruny pre súdom.
2.5

Právne zastupovanie orgánov štátu
Už v období pred Moháčskou katastrofou sa vyvinul inštitút riaditeľa kráľovských záležitostí
(Causarum Regalium Director et Sacrae Regni Coronae Fiscalis). Jeho úlohou bolo vyberať
poplatky z banskej činnosti, zastupovať panovníka pred súdom v prípade porušenia jeho práv pri
výbere poplatkov a zastupovať kráľa v kráľovskej tabuli pri prejednávaní trestných vecí.
Postupne do 19. storočia bol vybudovaný celý systém ochrany kráľovských záležitostí, vznikli
zásady tohto konania a boli prijaté podrobné procesné predpisy upravujúce konania, ktoré mohol
riaditeľ kráľovských záležitostí začínať z vlastného podnetu.
Zákonný článok č. 43 z roku 1729 stanovil, že konania, ktorých vystupuje riaditeľ kráľovských
záležitostí ako žalobca/navrhovateľ sú tzv. privilegovanými konaniami, t.j. súdy ich vybavujú mimo
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poradia. V tomto období Karol III. stanovil procesný poriadok začatia konania, dokazovania,
17
prijímania rozhodnutia a jeho výkonu v kráľovských veciach .
Mária Terézia v roku 1741 prvýkrát používa pre označenie úradu ochraňujúceho záujmy
koruny pojem kráľovský prokurátor.
„Do kompetencie kráľovského prokurátora patrilo napadnutie úžerníckych zmlúv, začatie
trestného stíhania za opomenutie povinnej účasti na krajinskom sneme, súdne napadnutie
protiprávneho vylúčenia osoby z vykonávania verejného úradu z náboženských alebo
18
národnostných dôvodov“ .
Riaditeľ kráľovských záležitostí mal osobitné postavenie v trestných konaniach pred
kráľovskou kúriou, kde podával žalobné návrhy ex offo hlavne z dôvodu urážky panovníka,
falšovania peňazí a infidelitas. V týchto konaniach bol riaditeľ kráľovských záležitostí skutočným
„pánom sporu“ keďže mal právo začať konanie, stanoviť dátum konania, predvolávať svedkom,
zaistiť obvineného a povinne ho držať vo väzbe až do vynesenia rozsudku, zabavovať písomnosti
a majetok a pod. V tomto konaní sa neprihliadalo ani na šľachtické privilégiá z titulu závažnosti
žalovaných skutkov, ktoré sa považovali za zločiny ohrozujúce korunu. Obvyklým trestom bol trest
smrti, ktorý musel potvrdiť panovník.
2.6

Teritoriálni právni zástupcovia právni zástupcovia
Obdobné inštitúcie ako riaditeľ kráľovských záležitostí na krajinskej úrovni vznikali aj na
úrovni šľachtických žúp a miest so súdnou samosprávou s cieľom ich právneho zastúpenia. Tieto
inštitúcie vznikali postupne, až sa plne presadili v 17. storočí. Spočiatku sa viazali na úrad župana
resp. richtára. Právomoc vykonávali tzv. právni zástupcovia. Právni zástupca bol v prvom rade
právny poradca župy resp. mesta, ktorý popri svojej poradenskej činnosti vykonával aj miestne
vyšetrovacia a obžalovanie funkcie. Postavenie právneho zástupcu upravovali krajinské zákony
resp. miestne štatúty. Príkladom obžalovacej kompetencie právnych zástupcov v zmysle dekrétu
Leopolda II. Z roku 1790 je začať konanie voči hazardným hráčom alebo osobám poškodzujúcim
les. Tento inštitút sa zachoval až do roku 1848.
Obdobne boli pri zemepanských súdoch ustanovení zemepanskí právni zástupcovia. Išlo
o plateného zamestnanca zemepanského súdu a jeho člena, v ktorom zastupoval právne záujmy
vrchnosti, na ktorej pozemkoch bol zemepanský súd zriadený.
3

ZHRNUTIE
V Uhorsku obdobia 1526 až 1848 sa nevyvinul jednotný systém orgánov ochrany práva. Toto
bolo podmienené zdedenou právnou úpravou, politickou a vojenskou nestabilitou v Uhorsku počas
veľkej časti sledovaného obdobia a konzervativizmom vládnucich elít.
Systém verejných žalobcov je úzko spojený s rastom významu verejných žalôb na úkor
súkromných žalôb. Hoci sa dostávajú do popredia výraznejšie ako v období do roku 1526 stále sa
objavujú zriedka a obzvlášť v župnom súdnictve sa využíva hlavne súkromná žaloba. Napriek tomu
viaceré zákonné články upravujú keď sa konanie začína z právnej povinnosti ako verejná žaloba.
Viacerí panovníci sa snažili modernizovať výkon trestného práva v Uhorsku, ale ich pokusy boli
z väčšej časti neúspešné.
Napriek zmieneným skutočnostiam sa vybudoval systém orgánov ochrany práva tak na
krajinskej ako aj teritoriálnej úrovni. Existencia a pôsobnosť týchto orgánov však z veľkej časti
záležala na miestnej právnej úprave a ich výkon bol obmedzený aj inými povinnosťami týchto
orgánov, ktoré sa netýkali vyšetrovacej, obžalovacej, dozorovacej právomoci.
Napriek tomu možno skonštatovať, že vznik a vývoj týchto orgánov sa stal základom pre
vybudovanie orgánov štátneho zastupiteľstva a neskôr prokuratúry na Slovensku.
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POROVNÁVACIA ŠTÚDIA BRITSKEJ A UHORSKEJ KONCEPCIE
KORUNY
Marta Rajková
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Autorka v príspevku porovnáva uhorský a britský koncept Koruny z troch vybraných
aspektov. V oboch krajinách totiž Koruna nadobudla charakter právnickej osoby a bola, resp.
v Spojenom kráľovstve ešte stále je stredobodom historickej nepísanej ústavy. Ide nielen
o archaickú fikciu, ale téma Koruny je aktuálna aj dnes. Svedčí o tom aj súčasný maďarský právny
poriadok, ktorá sa o Svätej korune síce sporadicky, ale zmieňuje. Komparácia napovedá možným
spoločným začiatkom porovnaných konceptov, spoločným východiskovým myšlienkam, ale
konštatuje, že výsledné koncepty sú obe odlišné a jedinečné.
Kľúčové slová: Svätá koruna, britská Koruna, právnická osoba, hmotná a nehmotná Koruna,
organická teória, personifikácia, stelesnenie.
Abstract: The article is a comparative study of Hungarian and British concepts of the Crown based
on three specific criteria. In both countries the Crown had been developed into a legal entity and it
used to be, in fact the British Crown still is the centerpiece of a historical unwritten constitution. It is
definitely not an anachronistic fiction, rather an up-to-date topic. The actual Hungarian law for
example mentions the Holy Crown of Hungary several times. The comparison of these two objects
of study suggests that they could have had common roots, a similar initial philosophy, however, the
article intends to emphasize that the concepts are both very unique in their own way.
Key words: Holy Crown of Hungary, British Crown, legal entity, material and immaterial Crown,
oraganological theory, personification, bodification.
1

ÚVOD
Štúdium uhorskej ústavy resp. maďarskej historickej ústavy ma priviedlo k učeniu o Svätej
korune. Svätá koruna, známa tiež ako Svätoštefanská koruna je korunovačnou insígniou a zároveň
symbolom náboženského, sakrálneho, metafyzického, mystického – a čo je pre nás
najzaujímavejšie – právneho významu. Dôležitosť Svätoštefanskej koruny v oblasti práva spočíva
v tom, že sa okolo nej vytvorilo tzv. učenie o Svätej korune. Ide o súbor téz, súhrnné vyjadrenie
zásadných princípov historickej ústavy. Stručne by som náuku o korune charakterizovala takto:
koruna je telom pozostávajúcim z údov – kráľa ako hlavy (caput Sacrae Regni Coronae) a členov
koruny (membrum Sacrae Regni Coronae). Všetka zákonodarná, súdna, vládna, donačná moc patrí
Svätej korune a následne kráľovi prostredníctvom korunovácie. Ľud sprostredkúva moc koruny
a presúva ju na kráľa. Na vrchole hierarchie teda stojí samotná koruna ako prameň práva, v rámci
ktorej sa panovník a členovia koruny ako rovnocenné údy delia o moc.
Svätá koruna je centrálnym elementom uhorskej ústavy a práve preto sa stala kľúčovou pre
otázku právnej kontinuity. Svätou korunou sa pri snahe o zachovanie kontinuity argumentovalo
v minulosti mnohokrát. Dnes sa v Maďarsku chápe ako „relikvia stelesňujúca kontinuitu
a nezávislosť maďarského [uhorského, pozn. MR štátužijúca v povedomí národa a tradícii
1
maďarského verejného práva“.

1

2000. évi I. törvény Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról (Zákon č.
I z roku 2000 o spomienke na založenie štátu sv. Štefanom a o svätej korune)
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V uhorských dejinách teda koruna nadobudla povahu právnickej osoby, ktorou bola až do 20.
2
storočia. Osobité postavenie koruny v stredoveku sa objavilo aj v iných krajinách. Koruna ako
samostatný subjekt moci sa rozvinul tiež v Anglicku, pričom britská Koruna je dodnes entitou
s právnou subjektivitou. Právno-filozofické teórie koruny vyznačujúce sa určitou dualitou sa objavili
okrem toho aj vo Francúzsku a Nemecku. Aj keď základy takýchto teórií môžu mať spoločné alebo
podobné korene, predsa sa v priebehu historického vývoja od seba vzdialili. U Francúzov a Nemcov
3
v krátkom čase zanikla idea koruny a akékoľvek duálne ponímania suveréna. Ideu koruny
nachádzame v 14., 15. storočí aj v Čechách a v Poľsku. Ferenc Eckhart uprednostnil porovnanie
uhorskej koncepcie s týmito susediacimi krajinami, pred Anglickom. Zdalo sa mu to účelnejšie,
nakoľko ide o stredoeurópsky región, kde mali krajiny podobné hospodárske, spoločenské črty a
4
navyše boli dynasticky a politicky z času na čas prepojené. V oboch prípadoch však ide o koruny
ideálne, nehmotné. Okrem toho, nemožno tu hovoriť ani o personifikácii koruny v hore uvedenom
zmysle, t.j. že koruna ako právny subjekt a suverén stojí nad panovníkom a národom, z ktorého moc
pochádza.
Kým v iných krajinách ostala koncepcia Koruny v úzadí, v Anglicku a Uhorsku sa ďalej
rozvíjala a vyústila do vycibrených ústavných koncepcií. Taktiež obe krajiny majú/mali historické
nepísané ústavy. Zaujímalo ma, či koncept Koruny je pre historickú ústavu niečo nevyhnutné, aký to
má vplyv na jej kontinuitu, či je jej garantom alebo je to niečo iné, čo zabezpečuje jej trvanie. Cieľom
štúdie preto nie je pusté stanovenie podobností a rozdielov. Ak sa totiž porovnáva objektívne právo
bez ohľadu na jeho spoločenský základ, výsledok môže byť klamlivý – to, čo je v skutočnosti rôzne,
5
môže sa zdať podobné. Porovnanie uhorskej a britskej verzie má slúžiť na lepšie pochopenie
jedinečnosti oboch konceptov.
2

KOMPARÁCIA
Pri komparácii budem vychádzať v zásade z podôb, do ktorých sa jednotlivé koncepcie
rozvinuli a v ktorých boli známe v 16. storočí. V Uhorsku to bude vývojové štádium preukázateľné
z kompilácie obyčajového práva – z Werbőczyho Tripartita. V prvých storočiach kráľovstva sa totižto
koruna v prameňoch chápala skôr v zmysle corona regia, corona nostra, čiže ako koruna kráľa,
ktorú on považoval za svoj majetok. Poukazovalo to na veľmi úzke spojenie pojmov kráľ a koruna,
6
ich stotožňovanie. Popri tom sa začne objavovať výraz corona regni, corona regni Hungariae, t.j.
2

Otázne je kedy presne zanikol jej status právnickej osoby. Najneskôr to možno datovať na 20.
august 1949, t.j. prijatie kartálnej Ústavy Maďarskej republiky. Mohlo to byť už aj skôr, konkrétne
zmenou štátnej formy Maďarska z monarchie na republiku 1. februára 1946 alebo už v momente
nemeckej nacistickej okupácie 19. marca 1944. Okupácia totiž zamedzuje slobodné vyjadrenie
národa, bráni prejavu jeho suverenity a je nekompatibilná s ideou Svätej koruny. Za úvahu by stál aj
rok 1918, abdikácia kráľa a zánik – rozpad dualistickej rakúsko-uhorskej monarchie. Obdobie bez
kráľa však automaticky neznamená pretrhnutie kontinuity. V takom prípade moc spočinie a prebýva
v ľude, kým ju ten korunováciou opäť neprenesie na nového kráľa.
3
SZEKFŰ, Gy.: A Szentkorona – eszme. Citované podľa VESZPRÉMY, L.: Szent István és az
államalapítás. Budapest: Osiris 2002, s. 198; KANTOROWICZ, E. H.: The King's two bodies; a
study in mediaeval political theology. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997, s. 446.
4
Koruna skutočne bola oddeľovaná od kráľa (corona et rex, corona et regni), slúžilo to najmä na
zabezpečenie trvania zväzku – dynastického či medzinárodnej zmluvy – aj po smrti kráľa. Koruna, aj
keď spomínaná oddelene, bola chápaná spočiatku ako synonymum kráľa. Corona regni Polonie
a corona regni Bohemie vyjadrovali jednotu a nedeliteľnosť krajiny rovnako ako corona regni
Hungarie. Poľská koruna nezohrala v ústavnom živote veľkú úlohu. V Čechách možno badať
špecifické postavenie koruny, stotožňovala sa s kráľovstvom, dokonca by sa dalo povedať, že stála
vedľa alebo nad kráľom a stavmi, stavovský prvok tu však bol silnejší než v Uhorsku. V Uhorsku bol
okrem toho prevládajúci prvok vernosti voči korune prejavujúci sa najmä v donačnej sústave. Toto
v iných krajinách nenachádzame. ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története. Máriabesnyő –
Gödöllő: Attraktor 2003, s. 87-94.
5
KNAPP, V.: Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 89.
6
Napríklad Žigmund Luxemburský pri príležitosti svojho zvolenia za kráľa v roku 1387 zruší všetky
zmluvy a pakty uzatvorené proti svätej korune Uhorska, proti obyvateľom krajiny či proti uhorskému
kráľovstvu. „Item quod omnem vel omnes ligam vel ligas, quam et quas fortassis contra sacram
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koruna krajiny, koruna uhorského kráľovstva. Nedá sa povedať, že by neskorší termín úplne
nahradil skorší, pretože často sa aj naďalej objavovali paralelne popri sebe. Aj z toho dôvodu je
náročné určiť, kedy sa oddelila koruna od kráľa a stala sa právnickou osobou stojacou nad všetkými
jej členmi, respektíve nakoľko bol obsah pojmu corona nostra regia totožný, podobný alebo odlišný
v porovnaní s neskorším Sacra Corona Regni Hungariae. Koruna bola určitým spôsobom oddelená
od kráľa a mala osobitné postavenie už v 14. storočí. Svedčí o tom napríklad turínsky mier, ktorý
Ľudovít I. Veľký uzatvoril s Benátkami. Tie sa zaviazali platiť reparácie vo výške 7000 zlatých nielen
7
kráľovi, ale vyslovene aj korune (Eckhart, Varga T., Timon, Tóth). Podľa Eckharta však až v
Tripartite je zreteľne sformulovaná organická koncepcia kombinovaná súčasne aj s učením o Svätej
korune.
Aj v Anglicku bola transformácia koruny do podoby samostatného právneho subjektu
postupná. Pred a aj tesne po normanskom vpáde bola koruna aj tu stotožovaná s kráľom. Právnici
v ére Tudorovcov dospeli v 16. storočí ku koncepcii, podľa ktorej koruna je chápaná v dvoch
rôznych rovinách: v roku 1559 bola do common law prijatá doktrína, že „kráľ má dve právne
8
subjektivity, lebo má dve telá: jedno prirodzené a druhé politické“.
3

HMOTNÁ vs. NEHMOTNÁ KORUNA
Pokiaľ hovoríme o britskej Korune, ide jednoznačne o korunu nehmotného charakteru.
Koruna v hmotnom zmysle, t.j. koruna ako korunovačná insígnia, tu pre účely práva a kontinuity
nehrá v podstate žiadnu rolu. Súvisí to aj s faktom, že v západoeurópskych korunováciách má
konštitutívny význam pomazanie a nie moment, keď sa koruna dotkne hlavy kandidáta. V Spojenom
kráľovstve mali a majú niekoľko rôznych hmotných kráľovských korún. Jedna z nich, koruna sv.
Eduarda, je oficiálne určená na korunováciu, aj keď fakticky ňou bolo korunovaných iba zopár
9
kráľov. V mnohých prípadoch bola pri korunovácii použitá iná koruna. Legitimitu korunovácie to
však nijako neovplyvnilo ani nespochybnilo. Uhorské dejiny sú tomu presným
10
opakom.Svätoštefanská koruna bola nevyhnutnou podmienkou legitímnej korunovácie.

coronam dicti regni Ungarie aut contra aliquos regnicolas vel contra prefatum regnum Ungarie
propter suas incumbentes necessitates et expeditiones cum aliquo vel aliquibus huius regni Ungarie
regnicolas iniisset (...) ipsum et ipsas frivolas fore vult (...) Dipl. Eml. III. 612. Citované podľa
ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története. Máriabesnyő – Gödöllő: Attraktor 2003, s. 50-52.
7
„(...) dare et solvere debeat dicto domino regi et eius successoribus in regno et corona et ipsi
corone representanti dictum regnum et presidentibus pro ipsa corona in perpetuum annuatim
ducatorum septem milia.“ Magyar Tört. Tár XI. 76. Citované podľa ECKHART, F.: A szentkoronaeszme története. Máriabesnyő – Gödöllő: Attraktor 2003, s. 41.
8
PLOWDEN, E.: The Commentaries or reports of London. 1779, s. 234. Citované podľa ECKHART,
F.: A szentkorona-eszme története. Máriabesnyő – Gödöllő: Attraktor 2003, s. 103.
9
Hlavnou kráľovskou regáliou je koruna sv. Eduarda. Pôvodná koruna patriaca Eduardovi
Vyznávačovi bola síce počas anglickej občianskej vojny zničená Oliverom Cromwellom, ale pre
účely korunovácie Karola II. v roku 1661 vyhotovili novú korunu. Oficiálne slúži na korunováciu
nového panovníka arcibiskupom z Canterbury. Váži až 2.23 kg a naposledy bola použitá pri
korunovácii Alžbety II v roku 1953. Ďalšia, nemenej veľkolepá koruna je britská imperiálna koruna
prerobená pre kráľa Juraja VI. v roku 1937 zo starej imperiálnej koruny. Novo korunovaný panovník
ju má na hlave počas záverečnej časti korunovačnej ceremónie, keď odchádza z Westminsterského
opátstva a tiež počas otváracieho ceremoniálu parlamentu. Kráľovná Viktória svojho času nebola
korunovaná korunou Sv. Eduarda, pretože uprednostnila ľahšiu a pohodlnejšiu imperiálnu korunu.
Pozoruhodná je koruna vyrobená pre kráľovnú Alžbetu, kráľovnú matku, do ktorej je zasadený
známy diamant Koh-i-noor (Hora svetla). Cisárska koruna Indie bola vyrobená pri príležitosti
korunovácie Juraja V. v roku 1911. Nikdy viac už použitá nebola. Regaling about Regalia. Dostupné
na internete: <http://europeanroyalhistory.wordpress.com/tag/st-edwards-crown/> [cit. 2012-12-31];
The Crown Jewels. Dostupné na internete: <http://www.royal.gov.uk/the%20royal%20collection
%20and%20other%20collections/ thecrownjewels/overview.aspx>[cit. 2012-12-31].
10
Nemusí to platiť od počiatkov uhorského kráľovstva, nakoľko okolo presného vzniku koruny sú
spory. Od začiatku 14. storočia je však Svätoštefanská koruna už preukázateľne nutnou
podmienkou korunovácie podľa obyčajového práva.
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Napríklad Karol Robert z Anjou bol korunovaný niekoľkokrát: trikrát, niektorí uvádzajú, že až
štyrikrát (v roku 1300, 1301, 1309 a napokon Svätou korunou v roku 1310, ktorú dovtedy nemal k
11
dispozícii). Opätovnú korunováciu žiadal preto, aby „vyhovel mienke maďarského národa
12
a odstránil pohoršenie ľudu“ .
Kuriózna situácia nastala aj v roku 1440. Alžbeta Habsburská, vdova po kráľovi Albrechtovi
dala ukradnúť Svätú korunu za pomoci svojej dvornej dámy Heleny Kottannerovej. Sama
13
Kottannerová uvádza vo svojich spomienkach tri nevyhnutné predpoklady platnej korunovácie (v
skutočnosti boli štyri základné podmienky a niekoľko ďalších. Korunovácia Svätoštefanskou korunou
bola kardinálna a nenahraditeľná podmienka.) Dôvodom krádeže bolo, aby mohli „legitímne“
korunovať Ladislava Pohrobka, vtedy len dvanásťtýždňové dieťa. Väčšia časť šľachty však
podporovala Vladislava I. Jagelovského, ktorého si uhorské stavy vzápätí zvolili za kráľa. Nakoľko
14
nemali k dispozícii Svätú korunu, pri korunovácii použili náhradnú korunu sňatú z hermy sv.
Štefana. 17. júla 1440 vydali listinu, podľa ktorej, má náhradná koruna rovnaké účinky ako predošlá,
ukradnutá koruna a príležitostne poslúži tomuto cieľu, pretože korunovácia závisí vždy od vôle
15
obyvateľov kráľovstva. Uhorsko tak malo v tom istom čase dvoch kráľov. Oba tábory sa
domnievali, že ich kandidáti boli legitímne korunovaní králi, hoci ani jeden ani druhý nebol
korunovaný v súlade s obyčajovým právom krajiny. U Ladislava Pohrobka chýbala okrem iného
najmä vôľa národa vo forme aklamácie. Koniec koncov aj šľachta ho uznala za svojho kráľa až po
smrti Vladislava Jagelovského. U Vladislava Jagelovského chýbala Svätá koruna. Aj keď stavy
vyhlásili, že túto prekážku preklenuli, obyčajové právo de facto dodržané nebolo. Nenahraditeľnosť
Svätej koruny preukázala aj neskoršia prax.
Jej dôležitosť dobre poznal Matej Korvín. Po svojom zvolení v roku 1458 čakal šesť rokov
kým získal korunu späť od Fridricha III. Habsburského, ktorému ju dala do zálohu ešte Pohrobkova
matka Alžbeta. V roku 1463 ho napokon korunovali. Tripartitum jasne vraví, že privilégiá vydané
16
pred korunováciou nie sú platné, iba ak ich kráľ Matej po svojej korunovácii dodatočne potvrdí. Tu
je zreteľný dôvod riadnej korunovácie Svätou korunou, a síce získanie úplnej legitimity vykonávať
kráľovskú moc. Privilégia, ktoré vydal predtým, nie sú automaticky relevantné.
Habsburský panovník Jozef II. sa vôbec nedal korunovať. V zmysle obyčajového práva ho
preto nemožno považovať za uhorského kráľa. Zhoduje sa na tom väčšina maďarských historikov
práva i na akademickej pôde je to akceptované, že Jozef II. nemal právotvornú kompetenciu. Počas
svojej absolutistickej vlády navyše reguloval patentmi také otázky, ktoré boli vyhradené zákonnej
úprave.
Idea Svätej koruny sa teda na rozdiel od britskej koncepcie viazala vždy k jednej a tej istej
korune, korune Štefana I.
.
4
ORGANICKÁ TEÓRIA A KORPORATÍVNA TEÓRIA
Pôvod organickej teórie siaha pravdepodobne k učeniu sv. Pavla. On pokladal spoločenstvo
veriacich za jednotné Kristovo telo a Krista za hlavu tohto tela. Kristovo mystické telo (corpus
11

Porovnaj Magyar Katolikus Lexikon; FÜGEDI, E.: Uram királyom...; Kerékgyártó, Á.:
Magyarország emléknapjai; ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története.
12
KOVACHICH, M.G.: Supplementa ad vestigia comitiorum. I. 162. Citované podľa ECKHART, F.:
A szentkorona-eszme története, s. 58; KARDOS, József: A Szent Korona és a Szentkorona-eszme
története, s. 19.
13
„Lebo v uhorskom kráľovstve mali tri zákony, a ak by jeden z nich nedodržali, znamenalo by to, že
to nie je právoplatný kráľ. Prvý zákon hovorí, že uhorský kráľ má byť korunovaný svätou korunou,
podľa druhého ho má korunovať ostrihomský arcibiskup, podľa tretieho sa má korunovácia
uskutočniť v Stoličnom Belehrade.“ DVOŘÁKOVÁ, D. – PAPSONOVÁ, M.: SpomienkyHeleny
Kottannerovej, s. 47.
14
Herma/relikviár hlavy = relikviár v tvare masky kráľa, v ktorom je umiestnený úlomok z jeho lebky.
15
„(…) semper regum coronatio a regnicolarum voluntate dependet ac efficacia et virtus coronoe in
ipsorum approbatione consistit (…)“ KOVACHICH, M.G.: Supplementa ad vestigia comitiorum. I.
162. Citované podľa ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története, s. 58, 61.
16
„Item, privilegia invictissimi principis quondam domini Mathiae regis (…) emanata servantur.Ante
vero coronationem suam confecta non tenentur, nisi postea fuissent per eum confirmata.
WERBŐCZY, I.: Tripartitum, II. časť, 14. titul, §47.
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mysticum Christi) sa spočiatku aplikovalo na vnútorný, duchovný život cirkvi, no postupne sa
prejavilo aj vo vonkajšom, právnom fungovaní spoločenstva. Dekrét Inocenta III. jasne hovorí, že
17
všetci sme jedno telo v Kristovi, pápež Bonifác VIII. v roku 1302 vyhlásil, že Cirkev predstavuje
jedno mystické telo, ktorej hlavou je Kristus a hlavou Krista je Boh. Ďalej sa to vyvíjalo tým smerom,
že sa „rozdelilo“ Kristovo telo (spočiatku sa Kristus chápal skôr ako dvojaká povaha, dvojaká
podstata, tzv. gemina persona, ale táto koncepcia veľmi rýchlo ustúpila dualite Kristovho tela).
Hovorilo sa o tele fyzickom a tele nesmrteľnom, mystickom (corpus naturale – corpus mysticum),
tele individuálnom a kolektívnom (corpus personale – corpus mysticum), tele osobnom
a korporátnom. „Cirkev ako supra-individuálne kolektívne telo Krista (...) našlo svoju paralelu v štáte
ako supra-individuálnom kolektívnom tele panovníka. (...) Panovník je hlava kráľovstva a kráľovstvo
18
je telom panovníka.“
V uhorských dejinách nachádzame prejav organickej teórie napríklad v roku 1467: český kráľ
Juraj Poděbradský napísal list Matejovi Korvínovi, v ktorom sa mu sťažuje, že v Uhorsku sa
rozširujú chýry, ktoré škodia jeho autorite (totiž, že ho Matej Korvín porazil) a prosí ho, aby urobil
takýmto osočovaniam koniec, keďže „ako je kráľ hlavou krajiny, tak spočíva krajina ako mystické
telo v kráľovi, pretože jednota obyvateľov krajiny a integrita krajiny je zachovaná prostredníctvom
jednoty hlavy, a to čo pochádza od hlavy, to správne podporujú členovia a tí, čo v krajine žijú
19
(...)“ Eckhart tvrdí, že organická teória sa síce objavila už skôr, ale spoločne s teóriou o Svätej
korune (má na mysli delegovanie moci) je viditeľná až v diele Werbőczyho. Organická teória
v Uhorsku nekopíruje celkom spomínanú kristologickú verziu. Hlava mystického tela je síce osoba
(Kristus resp. pápež, ako to neskôr bolo aplikované v Cirkvi), tu je ňou kráľ, avšak jeho telo sa
neduplikuje. Telom je samotná Svätá koruna a údmi sú kráľ a členovia. Okruh členov sa menil viacmenej v súlade s daným právnym a politickým vývojom: v prvých storočiach boli členmi šľachtici,
20
cirkvi disponujúce majetkom a mestá, teda slobodný národ podieľajúci sa na štátnom živote, od
21
roku 1848 sa okruh rozšíril na nešľachticov, občanov. Hlava a členovia sú rovnocenné údy, pričom
kráľ sa chápe ako prvý medzi rovnými. Spoločne sa zjednocujú v korune. Tu je ešte potrebné dodať,
že všetka moc pramení v národe, ten ju však zveruje korune a prostredníctvom koruny ju prenáša
na kráľa. Zo samotnej organickej teórie toto vydedukovať nemožno. Koncepcia Koruny je však
kompletná spojením organickej teórie s delegáciou moci v zmysle učenia o Svätej korune.
Anglická koncepcia Koruny by sa dala stručne vyjadriť ako výsledok kombinácie stredovekej
politickej teológie corpus mysticum, rímskoprávneho pojmu universitas (alebo korporácie)
22
a pápežovej dignitas. Dualita kráľovho tela sa objavila už v 12., 13. storočí. Organická teória však
17

ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története, s. 97-99.
KANTOROWICZ, E. H.: The King's two bodies, s. 218. Kantorowicz tu cituje učenie neapolského
právnika 14. storočia, Lucasa de Penna založené na Gratiánovom dekréte.
19
„Quoniam sicut rex regni caput in regno, sic regnum velut mysticum corpus in rege vicissim esse
perhibetur, cum unio regnicolarum ac ipsius regni integritas in capitis unitate servatur et que a capite
pricedunt, recte foventur a membris et ab his qui in regno vivunt (...)“ Teleki XI. 249. Citované podľa
ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története, s. 110, 116.
20
TIMON, Á.: Magyar alkotmány- és jogtörténet, s. 493.
21
Všetkých občanov alebo len niektorých? Vieme totiž, že boli zavedené napríklad volebné cenzy,
takže reálne sa na štátnej moci nepodieľali všetci občania. Učenie o Svätej korune vychádza najmä
zo zásady una et eadem libertas, teda z jednej slobody rovnakej pre všetkých. Ten kto bol slobodný,
resp. kto získal slobodu po roku 1848 považoval sa za člena Svätej koruny. V zásade vždy boli
členmi všetci obyvatelia krajiny aj pred rokom 1848, aj keď vtedy tí „neslobodní“ neboli v členstve
reprezentovaní bezprostredne. „Poddaným svätej koruny je obyvateľ krajiny každej národnosti, či je
plnoprávny alebo nie. Dedukujeme to zo zák.čl. 14:1523 (...). Tento starý princíp hlásal aj
Werbőczy. Podľa neho aj úplne bezprávni sú poddanými koruny a aj voči nim sa musí uplatniť
spravodlivosť.“ ECKHART, F.: A szentkorona-eszme története, s. 64.
22
Kantorowicz vo svojej štúdii hľadá prípadných „predchodcov“ koncepcie britskej Koruny. Napriek
tomu, že už v antike sa objavujú určité dichotomické koncepcie vlády, odmieta priamu súvislosť
s týmito pohanskými fenoménmi. (Napríklad Alexander Veľký podľa Plutarcha rozlišoval medzi
priateľmi, spojencami Alexandra a priateľmi kráľa. Aristoteles rozlišoval medzi priateľmi kráľovstva
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KANTOROWICZ, E. H.: The King's two bodies, s. 497-506.
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postupne ustúpila resp. bola transformovaná a zvýraznila sa korporatívna teória. Koruna začala
znamenať viac než len kráľa: kráľa v rade, kráľa v parlamente, kráľa, lordov a commons (dolnú
snemovňu), t.j. spoločenstvo osôb. Na čele tohto organizmu stál stále kráľ – obyčajný smrteľník
a nie nesmrteľný Kristus. Otázka kontinuity, preklenutie „smrteľnosti“ kráľa a jeho úradu sa podarilo
prostredníctvom princípu kanonického práva dignitas non moritur. (Touto doktrínou sa vysvetľovala
už kontinuita pápežského úradu, totiž že pápežova autorita je úrad nesmrteľný, odlišný od jeho
23
fyzického tela. ) Právny konštrukt Koruny napokon dospel do duálneho tela kráľa – jedného
smrteľného, prirodzeného a druhého nesmrteľného, politického telo, stelesňujúceho celú politickú
obec. „A kontinuita má meno Kráľ, ktorý by mal vždy pretrvať ako hlava a vládca ľudu (...) a pod
24
týmto menom Kráľ nikdy nezomiera“. Koruna bola definovaná ako výlučná korporácia (corporation
sole), aj keď názory môžu byť rôzne. Napríklad Maitland odmietal fikciu corporation sole. Zastával
názor, že išlo v skutočnosti o komplex mnohých, mnohých členov a teda išlo o zloženú korporáciu
corporation aggregate. Dá sa povedať, že „hľadiska dejín ústavného práva, viac než z hľadiska
striktne analytického, sa Koruna stala na jednej strane korporáciou výlučnou stojacou jedine nad
kráľom, na strane druhej korporáciou zloženou zahŕňajúcou nespočetné množstvo členov
25
politického tela.
Tým zabezpečila kontinuitu s monarchickou minulosťou a dala priestor
26
inštitucionálnym zmenám a demokratickej budúcnosti.
5

PERSONIFIED vs. BODIFIED
Kritérií komparácie medzi britským a uhorským konceptom Koruny možno nájsť mnoho.
V tejto štúdii som sa rozhodla ešte pre jeden posledný aspekt.
V Anglicku bola koruna stelesnená (bodified), to znamená zhmotnená do dvoch tiel kráľa
27
a nie personifikovaná (personified). V Uhorsku bola naproti tomu Koruna pozdvihnutá nad svojich
členov i nad kráľa. Od kráľa je definitívne oddelená a personifikovaná. Jej personifikáciu naznačujú
aj pramene, ktoré v súvislosti s korunou hovoria napríklad o „utrpení koruny“ alebo o „láske ku
28
korune“, teda pripisujú jej živé vlastnosti, tiež o „nevernosti voči korune, o vernosti voči kráľovi
a korune“. „Vo všetkých týchto výrazoch sa odzrkadľuje predstava, že nad kráľom stojí vyšší
29
ideologický celok, koruna.“ Kriticky sa k tomuto záveru stavia napríklad Eckhart: nespochybňuje
síce viditeľné špecifické postavenie koruny, oddelené od kráľa, ale v skoršom štádiu vývoja bola
koruna ešte stále stotožňovaná s panovníkom (rex = corona). Eckhart tvrdí, že, jej osobitné
postavenie malo zabezpečiť kontinuitu medzinárodnej zmluvy (konkrétne hovorí o turínskom mieri)
aj po smrti kráľa, keďže pojem štát ešte nebol známy. Koruna tu podľa neho pripomína koncepciu
30
corporation sole. O učení o Svätej korune je ochotný hovoriť naozaj až keď je spojená v jednom
organická teória, personifikácia koruny a prenesenie moci z členov na kráľa prostredníctvom
Svätoštefanskej koruny.
Okrem toho, že sa autori líšia v určení času, kedy je koruna už zreteľne pozdvihnutá ako
samostatná osoba nad panovníka tu je aj menšia jazyková zaujímavosť. V slovenčine prekladáme
personifikáciu ako zosobnenie, alebo tiež ako stelesnenie. Vidím v tom paradox, pretože nie je
jedno či niečo nadobudne formu osoby alebo formu tela. Nie tak angličtina, ktorá práveže kladie
dôraz na odlišovanie slov personified a bodified. Rozdiel medzi týmito výrazmi považujem za
podstatný. Práve oddelením procesu, či ide o vytvorenie osoby z hmoty, alebo premietnutie idey
do tela (resp. dvoch tiel) vieme vyjadriť dve odlišné ústavnoprávne koncepcie.
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6

ZÁVER
Aj keď počiatky dvoch porovnaných teórií mohli vykazovať podobné črty, od 16. storočia
nenachádzame terminologické ani koncepčné paralely, jedine ak to, že v oboch prípadoch hovoríme
o korune ako právnickej osobe. Rozdielny vývoj bol pravdepodobne spôsobený najmä odchýlkami
vo verejnom živote, v spoločenskom zriadení. Ako príklad uvediem feudalizmus. Kým v Anglicku sa
uplatnil klasický lénny systém pozostávajúci z pyramídy súkromnoprávnych väzieb na vrchole
s panovníkom, ako najvyšším feudálom. Anglický kráľ bol feudál v súkromnoprávnom zmysle
a súčasne prostredníctvom korunovačnej prísahy suverén a stelesnenie verejnoprávnej moci. Práve
dvojaká povaha anglického kráľa mohla podnietiť vznik teórie o jeho dvoch telách. Pomocou
koncepcie jeho dvoch tiel sa potom podarilo šikovne odlíšiť súkromný a verejný záujem. V Uhorsku
sa feudálne prvky a inštitúty prejavili inak, a síce verejnoprávnou formou. Najmä Timon, predstaviteľ
historickej školy zdôrazňoval, že kráľovská moc nenadobudla súkromnoprávny, osobný charakter
vďaka silnému verejnoprávnemu ponímaniu. Timon bol však neskôr kritizovaný pre vytvorenie
akéhosi národného kultu verejného práva. Timon ďalej popieral, že by učenie o Svätej korune bolo
vzniklo na podklade corpus Christi a tvrdil, že ide o „jedinečné dielo maďarského ústavného
31
vývoja“ . Najmä Eckhart Timonovi vyčítal, že uhorská koncepcia Koruny nie je žiadny uhorský
unikát, uhorské zmýšľanie nebolo o nič verejnoprávnejšie, než v iných krajinách. S Timonom by som
súhlasila len do takej miery, že Koruna naozaj bola personifikovaná a nie delená na dve telá (ako
dve telá Krista). Zároveň sú v nej však badateľné prvky, ktoré veľmi pripomínajú kresťanskú
teológiu. Napríklad Akvinského ponímanie corpus mysticum, pre ktoré je charakteristická neustála
postupnosť, pretože jeho údmi sú členovia od počiatku sveta (od Adama) až po jeho koniec. Takáto
sukcesia členstva zahŕňa všetkých v minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Podobnou univerzalitou
okruhu členov sa stretávame aj v uhorskom učení o Svätej korune. „Členmi sú všetci, ktorí tu žili,
32
žijú alebo sa ešte len narodia.“
Anglickú koncepciu považujem za nemenej jedinečnú, ako uhorskú.
Téma Koruny je aktuálna aj dnes. V Británii je Koruna stále entitou vystupujúcou namiesto
štátu, kde Koruna má prerogatíva, ktoré sú súčasťou nepísanej ústavy. V súčasnosti má nepísanú
ústavu okrem Spojeného kráľovstva snáď už len Izrael a Nový Zéland. Zaujímavé však je, že aj
súčasná kartálna maďarská ústava účinná od 1. januára 2012 (presnejšie Základný zákon
Maďarska) niekoľkokrát apeluje na maďarskú historickú ústavu a jej výdobytky, teda zjavne aj na
Svätú korunu ako centrálny element historickej ústavy. Ďalej tiež v úvode spomínaný zákon č.
I z roku 2000 pamätá na Svätú korunu. Objavujú sa tiež hypotetické debaty, či je možný návrat
k historickej ústave, ak áno akým spôsobom a za akých podmienok.
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„SCLAVOS MARGENSES DEFECTIONEM MOLIENTES“.
MOJMÍROVCI MEDZI SUVERENITOU A ZÁVISLOSŤOU
Miroslav Lysý
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok hodnotí štylistický obrat „defectionem molientes“ vo Fuldských análoch
a porovnáva postavenie mojmírovskej Moravy so súčasnými slovanskými krajinami, pri ktorých
autori Fuldských análov tento výraz tiež použili. Zaoberá sa tiež možnými záväzkami Mojmírovcov
voči Franskej (Východofranskej) ríši, a to z pohľadu ríšskeho univerzalizmu Karolovcov, ktorý
nadväzoval na antickú Rímsku ríšu.
Kľúčové slová: suverenita, závislosť, tribút, Morava, Východofranská ríša, Fuldské anály.
Abstract: The article deals with stylistic expression "defectionem molientes" in the Annals of Fulda
and compares the position of Mojmír-lineage´s Moravia with conterporary Slavic countries, where
such a term by the authors of the Fulda annals was also used. It also discusses possible duties of
members of the Mojmír lieage towards the Eastern Frankish Empire, especially from the point of
view of the imperial universalism of the Carolingian dynasty, which appeared from the ancient
Roman Empire.
Keywords: sovereignty, dependency, tribute, Moravia, the Eastern Frankish Empire, the Annals of
Fulda.
V auguste roku 846 sa mojmírovská Morava stala tak trochu prekvapivo cieľom vojenského
útoku východofranského kráľa Ľudovíta Nemca. Zásah východofranskej moci bol úspešný. Ľudovít
Nemec „všetko“ na Morave usporiadal podľa svojej vôle a za knieža tu ustanovil Mojmírovho
1
synovca Rastislava. Pomerne stručná správa z Fuldských análov, spomínajúca vôbec prvýkrát
2
moravského kniežaťa Mojmíra I. a ešte strohejšia zmienka z Bertiniánskych a Xantenských análov,
sa tak mohla veľakrát stať predmetom rôznych dohadov, rozoberajúcich motívy Ľudovítovho útoku
„práve“ proti Morave, či dôvodov Mojmírovej snahy o „odpadnutie“, ktoré sa spomína vo Fuldských
análoch.
História bádania túto udalosť z moravských dejín interpretovala samozrejme rôzne
3
4
a nechýbali špekulácie o pokusoch o odboj voči Východofranskej ríši, Mojmírovej smrti, či
1

Annales Fuldenses ad a. 846, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis
Germaniae historicis recusi. Ed. Fridericus KURZE. Hannoverae : Hahniani, 1891, s. 36. „...circa
medium mensem Augustum cum exercitu ad Sclavos Margenses defectionem molientes profectus
est. Ubi ordinatis et iuxta libitum suum conpositis rebus ducem eis constituit Rastizen nepotem
Moimari; inde per Boemanos cum magna difficultate et grandi damno exercitus sui re versus est.“
2
Annales Bertiniani ad a. 846, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis
Germaniae historicis recusi. Ed. G. WAITZ. Hannoverae : Hahniani 1893, s. 34. Annales Xantenses
ad a. 846, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis
separatim editi. Ed. B. DE SIMON. Hannoverae; Lipsiae: Hahniani, 1909, s. 15. Mojmíra I. spomína
samozrejme aj Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov. Por. Conversio Bagoariorum et
Carantanorum, c. 10. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in
Karantanien und Pannonien. Ed. Herwig WOLFRAM. Wien; Köln; Graz : Hermann Böhlaus Nachf.,
1979, s. 50, ide však o neskoršie dielo ako Fuldské anály, hoci popisujúce udalosti z 30. rokov 9.
storočia.
3
Podľa J. Cibulku Moravania prestali plniť svoje bližšie neidentifikované záväzky voči ríši.
CIBULKA, Josef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě.
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Pribinovej snahe dosiahnuť nástupníctvo na Morave, ktoré vychádzalo z hypotézy o jeho
5
príslušnosti k Mojmírovcom. Na stránkach historických prác tak môžeme nájsť celé spektrum
6
interpretácií, od „rozumnej“ profranskej strane na Morave, až po „jednostranné nároky“ Frankov.
Asi ťažko možno pochybovať o zaujatosti franskej analistiky, predovšetkým Fuldských
análov, ktoré sú našim hlavným zdrojom správ z dejín mojmírovskej Moravy. Na strane druhej by
sme zo zaujatosti mohli obviniť prakticky všetky naračné pramene, a napokon aj moderných
historikov, píšucich o dejinách. Veď v čom je záruka ich objektivity? Preto v našom príspevku
nebudeme vzťah Východofranskej ríše a Mojmírovcov nijako „objektivizovať“ a zameriame sa na
štylistický obrat vo Fuldských análoch, popisujúci údajnú snahu Moravanov o odtrhnutie
(defectionem molientes). Jeho základným pozadím je presvedčenie, že Mojmírovci a ich Morava sú
nejakým spôsobom súčasťou ríše, resp. voči nej majú svoje záväzky. Musíme si preto položiť
otázku, kde má tento nárok – aspoň z franského pohľadu – svoje opodstatnenie?
Za počiatok týchto záväzkov býva niekedy pokladaný snem vo Frankfurte nad Mohanom
7
v roku 822, kam na pozvanie cisára Ľudovíta Pobožného prišli zástupcovia kmeňov, susediacich na
východe s Franskou ríšou, Obodritov, Srbov, Veletov, Čechov, Moravanov, Praedenecentov (t. j.
južných Obodritov) a v Panónii sídliacich Avarov. Navyše sa Moravania spolu s ostatnými
slovanskými kmeňmi mali preukázať darmi adresovanými Ľudovítovi Pobožnému. Už skutočnosť, že
vyslanci Slovanov prišli s darmi (cum muneribus), sa často interpretuje ako znak tributárnej

Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1958, s. 277. Podľa Lubomíra Havlíka
Moravania odmietli platiť ríši poplatok a dopustili sa tak vzbury. HAVLÍK, Lubomír. Velká Morava
a středoevropští Slované. Praha : SPN, 1964, s. 198-199.
4
NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část I. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha.
V Praze : Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1912, s. 294.
5
DITTRICH, Zdeněk R. Christianity in Great-Moravia. Groningen : J. B. Wolters, 1962, s. 84-85.
Dittrichova hypotéza o Pribinovej snahe o nastúpenie na Morave je samozrejme závislá na nie príliš
presvedčivej hypotéze o tom, že bol Mojmírovec, čím by mal nárok na kniežací stolec.
V skutočnosti, ak by bol Pribina Mojmírovec, či dokonca Moravan, musel by byť pokrstený v roku
831, pri „krste všetkých Moravanov“ (por. pozn. 30) a nie až po svojom vyhnaní, ako spomína Spis
o obrátení Bavorov a Korutáncov. Por. Conversio, c. 10, s. 50 a 52. M. Kučera si tiež všimol kontrast
medzi pohanským Pribinom a kresťanský Mojmírom, avšak dal to do súvisu s tým, že v jednom rode
3
to nebolo možné. KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava : Perfekt, 2005 , s.
53. Toto tvrdenie však nie je celkom presné, ak si napríklad spomenieme na pohana Leventeho
z Arpádovského rodu. V skutočnosti sa Pribina o krst zrejme usiloval a ak by bol Moravanom,
nepochybne by sa nechal pokrstiť v roku 831 z rúk pasovského biskupa Reginhara, „apoštola
Moravanov“.
6
Lubomír Havlík (Velká Morava a Franská říše. In Historické štúdie, 1963, roč. 8, s. 139-140)
zdôrazňoval na udalosti z r. 846 najmä jednostrannosť nároku Frankov na ovládanie susedných
území.
Por. tiež VAVŘÍNEK, Vladimír. Die Christianisierung und Kirchenorganisation Großmährens. In
Historica, 1963, roč. 7, s. 31. DEKAN, Ján. Velká Morava. Doba a umění. Praha : Odeon, 1981, s.
158-159. TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v leteh 791 –
871. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 149-152 (aj s dôrazom na novú situáciu v ríši po
Verdunskom delení v r. 843). STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého
Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do
začiatku 12. storočia. Bratislava : Veda; Rak, 2004, s. 118 (predpokladajúc vnútorné rozbroje na
Morave).
7
Annales regni Francorum inde ab a. 741. usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses
maiores et Einhardi ad a. 822.Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis
Germaniae historicis separatim editi. Ed. Fridericus KURZE. Hannoverae : Hahniani, 1895, s. 159.
„Ibique generali conventu congregato necessaria quaeque ad utilitatem orientalium partium regni sui
pertinentia more solemni cum optimatibus, quos ad hoc evocare iusserat, tractare curavit. In quo
conventu omnium orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum, Beheimorum,
Marvanorum, Praedenecentorum, et in Pannonia residentium Abarum legationes cum muneribus ad
se directas audivit.“
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8

závislosti. Nedá sa však celkom súhlasiť s tým, že by bolo postavenie Moravanov analogické
Čechom, ktorých záväzky môžeme datovať od doby Karola Veľkého. Moravania neboli na rozdiel od
Čechov (zatiaľ) vojensky porazení a dary, ktoré so sebou vyslanci do Frankfurtu priniesli, určite
neboli rovnakým tribútom, aký platili Česi. Tí ho totiž platili, ako vyplýva z tradície i z Ordinatio
9
imperii z roku 817, Bavorsku, adresátom by bol teda Ľudovít Nemec, nie Ľudovít Pobožný, ktorý
tieto dary vo Frankfurte získal.
Takéto dary dávali Slovania aj v stave svojho podrobenia, čo je prípad Liňanov a Suselcov
10
z roku 879. Faktom však je, že sa dary (munera) nemôžu automaticky dávať do takejto súvislosti,
11
ak uvážime, že sám Karol Veľký nemal problém obdarovať avarského kapkana Theodora, alebo
12
že byzantský cisár Konštantín V. (743 – 775) obdaroval Pipina III. Údaj o daroch mal vo
vzájomných vzťahoch medzi Franskou ríšou a inými celkami veľmi pestré podoby. Preto odovzdanie
darov zo strany zástupcov slovanských kmeňov nemožno bez výhrad chápať ako formu závislosti, či
podriadenosti.
Na strane druhej sa však ríša pozerala na slovanských vyslancov ako na ľudí, ktorí im
13
podliehajú (ditioni oboedient Francorum). Záväzky Moravanov sa tak pohybovali v trochu iných
rovinách. Nešlo o „lénnu závislosť“ a v prípade Moravanov nemôžeme ani tribút, vynútený
vojenskou porážkou. Napriek tomu sa však ríša pozerala na Moravu ako na svoju súčasť, pretože
v roku 846 sa jej obyvatelia „pokúšali odtrhnúť“. Čo tento obrat teda znamenal?
Ak chceme prebrať význam spojenia defectionem molientes, azda najrozumnejšie bude
skúmať tento výraz vo Fuldských análoch, a to samozrejme s výhradou, že toto dielo malo viacerých
autorov, stojacich za jednotlivými rukopismi diela aj s dvoma pokračovaniami (altaišským
a regnesburským). Napriek tomu však kľúčový výraz defectio mohlo mať svoj ustálený význam
a zrejme jedným zo spôsobov, ako pochopiť udalosti roku 846, je porovnať tento ho v štylistickej
praxi Fuldských análov.
Všimnime si hneď, že úsilie o „odtrhnutie“ je pripisované k roku 844, teda len dva roky pred
našou udalosťou, severným Obodritom. Ľudovít Nemec tam zaútočil a keď ich „kráľ“ Gostomysl
14
zahynul v boji, Ľudovít nariadil rozdeliť krajinu medzi ostatné kniežatá. Okolnosti popisované
Fuldskými análmi je dobré porovnať s ďalšími prameňmi z ktorých vyplýva, že Gostomysl bol len
15
jedným z viacerých obodritských „kráľov“. Údaj o usporiadaní obodritských záležitostí vyzerá až na
niekoľko detailov veľmi podobne, ako neskorší popis udalostí na Morave. Obodriti i Moravania sa
„chceli odtrhnúť“, Ľudovít Nemec tak v roku 844, ako aj v roku 846 pritiahol s vojskom a v oboch
prípadoch zasiahol do vládnych záležitostí, keď Obodritom i Moravanom ustanovil nového
8

TŘEŠTÍK, Vznik Velké Moravy, s. 103. STEINHÜBEL, Ján. Kapitoly z najstarších českých dejín
2
(531 – 1004). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012 , s. 52.
Všeobecnejšie k tejto otázke NOVOTNÝ, České dějiny I 1, s. 286. Rezervovane HOFFMANN,
Hartmut. Böhmen und das Deutsche Reich im hohen Mittelalter. In Jahrbuch für die Gechichte
Mittel- und Ostdeutschlands. 1969, roč. 18, s. 9-11.
9
Monumenta Germaniae historica, Legum sectio II. Capitularia regum Francorum. Tomus I. Ed.
Alfredus BORETIUS. Hannoverae : Hahniani, 1883, č. 136, s. 271. „Item Hludowicus volumus ut
habeat Baioariam et Carentanos et Beheimos et Avaros atque Sclavos qui ab orientali parte
Baioariae sunt...“
10
Por. pozn. 25.
11
Annales regni Francorum ad a. 805, s. 120.
12
Annales Fuldenses ad a. 757, s. 7.
13
ASTRONOMUS. Vita Hludowici imperatoris, c. 35. In Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum separatim editi 64. Ed. Ernst TREMP. Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1995, s.
410.
14
Annales Fuldenses ad a. 844, s. 35. „Hludowicus Obodritos defectionem molientes bello
perdomuit occiso rege eorum Goztomuizli terramque illorum et populum sibi divinitus subiugatum
per duces ordinavit.“
15
Annales Xantenses ad a. 844, s. 13-14. „Eodem tempore Ludewicus rex perrexit in Winithos cum
exercitu. Ibique unus ex regibus eorum interiit, Gestimus nomine, reliqui vero fidem prebentes
veniebant ad eum.“ Annales Bertiniani ad a. 844, s. 31. „Hlodowicus rex Germannorum populos
Sclavorum et terras adgressus, quosdam in deditionem cepit, quosdam interfecit, omnes pene
illarum partium regulos sibi aut vi aut gratia subegit.“
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panovníka. A predsa je v postavení Obodritov a Moravanov rozdiel. Obodriti boli v očiach ríšskej
16
analistiky v užšom zväzku s Frankami, keďže boli „vždy“ Frankom nápomocní, ich „kráľ“ bol tiež
17
označený ako vazal (vassus) Karola Veľkého. V roku 822 sa zúčastnili spolu s Moravanmi
18
frankfurtského snemu, avšak kým Obodriti mali už svoju skúsenosť so vzťahmi s Frankami,
u Moravanov bol frankfurtský snem prvou takouto doloženou udalosťou. Zaujímavé rozdiely
môžeme badať aj v 30. rokoch 9. storočia. Ak Moravania neboli pre Frankov v tomto období príliš
19
zaujímaví, Obodriti, ktorí vraj „opustili vernosť“ (a fide deficientes), boli v roku 837 napadnutí
20
Frankami a útok sa opakoval aj nasledujúceho roku.
Čo mali autori Fuldských análov na mysli pod „odtrhnutím“ je snáď o niečo jasnejšie
z neskorších správ. V roku 858 pripravil Ľudovít Nemec na východ tri vojská. Jedno z nich mal
poslať proti Srbom, ktorí nechceli byť poslušní (oboedire nolentes). Svoj cieľ Ľudovít nakoniec
nesplnil, pretože musel zasiahnuť na západe. Srbi jeho zaneprázdnenosť využili a chystajúc sa
21
„odpadnúť“ (defectionem meditarentur) zabili svoje knieža Čestibora, verného Ľudovítovi.
Príbeh vzťahov polabských Srbov a Frankov sa začal už v 7. storočí, keď tzv. Fredegarova
22
kronika poznamenáva, že slovanskí Srbi už dávno patrili ku kráľovstvu Frankov. Čo to presne pre
Srbov znamenalo, samozrejme nevieme, avšak počnúc Karolom Veľkým mali Srbi odvádzať ríši
23
24
poplatok a objavujú sa aj ako spojenci Frankov proti Sasom a Durýnčanom. Srbi následne
s Frankami striedavo bojovali a striedavo sa poddávali. Ak sa rozhodli zabiť Frankom verného
kniežaťa Čestibora, bolo to s najväčšou pravdepodobnosťou práve preto, aby sa zo svojich
záväzkov vyviazali.
Ešte podrobnejšiu správu prinášajú Fuldské anály o polabských Liňanoch, Suselcoch a ich
priamo nemenovaných susedoch k roku 879. Ich úsilie „odtrhnúť sa“ je spojené s odmietnutím
zaplatenia „obvyklého“ poplatku. Kráľ Ľudovít Nemec ich potlačil bez väčšieho odporu, prijal od nich
25
rukojemníkov, dary a uviedol ich v poddanstvo (servitium). Hoci Fuldské anály nepíšu, odkedy
16

Annales regni Francorum ad a. 798, s. 105.
Annales Laureshamenses ad a. 795. In Monumenta Germaniae historica, Scriptorum 1 Ed.
Georgius Heinricus PERTZ. Hannoverae : Hahniani, 1826, s. 36.
18
Por. pozn. 7.
19
D. Třeštík sa to snažil vysvetliť krízou vo Franskej ríši, ktorú vyriešilo až delenie vo Verdune v r.
843, po ktorom sa Ľudovít Nemec začal omnoho aktívnejšie venovať východnej politike. TŘEŠTÍK,
Vznik Velké Moravy, s. 139-148. Kmene na východe tak dostali príležitosť zbaviť sa svojich
pôvodných záväzkov. Pravdou je, že o ich napĺňaní z tohto obdobia prakticky nič nevieme,
minimálne si však ríša našla čas na útoky proti Obodritom.
20
Annales Bertiniani ad aa. 837-838, s. 16, 22.
21
Annales Fuldenses ad a. 858, s. 49, 51. „Qui, (...) reversus in Franconofurt, cum multa de utilitate
regni cum suis tractaret atque disponeret, tum etiam decrevit tres exercitus in diversos regni sui
terminos esse mittendos: unum quidem per Karlmannum filium suum seniorem in Sclavos
Margenses contra Rastizen, alterum vero per Hludowicum filium suum minorem in Obodritos et
Linones, tercium autem per Thachulfum in Sorabos dicto oboedire nolentes, ut sedatis extrinsecus
adversariorum tumultibus facilius intrinsecus regni gubernacula disponeret. (...) Interea nuntiatum
est ei in oriente rempublicam Sorabici limitis esse turbatam, eo quod Sorabi duce eius Zistiboro
nomine sibi fidelissimo insidiose perempto defectionem meditarentur.“
22
Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV cum Continuantibus, IV 68. In Scriptores
rerum Merovingicarum. Tomus II. Fredegarii et aliorum Chronica. Vita sanctorum. Ed. Bruno
KURSCH. Hannoverae : Hahniani, 1888, s. 155. „...etiam et Dervanus dux gente Surbiorum, que ex
genere Sclavinorum erant et ad regnum Francorum iam olem aspecserant, se ad regnum Samonem
cum suis tradedit.“
23
Einhardi Vita Karoli Magni, c. 15. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex
Monumentis Germaniae historicis separatim editi. Eds. G. H. PERTZ et al. Hannoverae; Lipsiae :
6
Hahniani, 1911 ., s. 18.
24
HAVLÍK, Lubomír E. Slovanské státní útvary raného středověku. Politické postavení, společenská
a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století.
Praha : Academia, 1987, s. 191.
25
Annales Fuldenses ad a. 879, s. 89-90. „Sclavi, qui vocantur Linones, et Siusli eorumque vicini
defectionem molientes solitum dare censum rennuunt. Quos Hludowicus rex missis quibusdam
17
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Liňania a Suselci mali svoje záväzky voči ríši, zaznamenávajú aspoň začiatok ich „vzbury“, a to
k roku 874, kedy sa „odtrhli“ (defecerunt).
Ak by sme z týchto príkladov mali urobiť určitý záver, všimnime si, že sa týkajú Slovanov
a východných hraníc Východofranskej ríše. „Odtrhnutie sa“ sa v slovníku analistov spája práve
s nimi, kým v súvislosti s vnútornými bojmi vo Východofranskej ríši sa skôr používali termíny ako
26
„maximus novas res molitus est“ alebo „rebellio“. S výnimkou Moravanov sú snahy o „odtrhnutie“
spojené s tými slovanskými kmeňmi, ktoré mali voči ríši svoje predošlé záväzky vo forme platenia
tribútov, alebo vojenskej podpory. Východofranská ríša sa na nich často pozerala ako na krajiny pod
27
svojou mocou, alebo dokonca za súčasť svojho kráľovstva a neváhala zasahovať do ich
vnútorných záležitostí. Tie sa však takmer výlučne týkali otázky domáceho nástupníctva, o väčšiu
kontrolu týchto území zrejme ríša nemala záujem, resp. to nebolo za daných okolností v jej silách.
Vládcovia slovanských krajín tak predstavovali niečo ako „prevodovú páku“, mali byť ľuďmi, ktorí
zabezpečovali stabilitu ríše a jej ďalší rast.
Na strane druhej však sami fuldskí analisti vcelku jasne rozlišovali medzi domácimi
hodnostármi vo Franskej ríši a slovanskými susedmi. V roku 858 boli moravskí Slovania, Obodriti,
Liňania a Srbi označení ako vonkajší nepriatelia (extrinsecus adversariorum), po ktorých potlačení
28
sa mala ľahšie riadiť vnútorná správa ríše. Z toho však vyplýva, že vo Východofranskej ríši,
akokoľvek vyjadrovali nárok na slovanské územia, si museli priznať, že sú to voľnejšie pripojené
celky v porovnaní s Bavorskom, či jednotlivými pohraničnými markami. Práve preto mohla byť snaha
„odtrhnúť sa“ myslená jedine voči slovanským krajinám a nemohla sa pripisovať Ľudovítovmu synovi
Karlomanovi, či inému vzbúrencovi, narušujúcemu „vnútorné záležitosti“ ríše. Tento štylistický obrat
preto nutne znamená, že sa daná slovanská krajina pokúšala – či už reálne, alebo išlo len
o pripísanie takejto snahy – o vyviazanie sa zo záväzkov, ktoré voči ríši mohla mať. Stupne týchto
záväzkov mohli byť pritom rôzne, či už sa to týkalo vojenskej pomoci, alebo výšky tribútu,
posielaného smerom na západ.
O záväzkoch Moravanov voči Východofranskej ríše však nevieme prakticky nič, a ako sme si
ukázali, z darov (munera), ktoré v roku 822 odovzdali ich vyslanci Ľudovítovi Pobožnému,
nemôžeme robiť žiadne ďalekosiahle závery. Ako to bolo v skutočnosti s pomerom Moravanov voči
ríši, sa dá preto uvažovať len hypoteticky. Ak budeme vychádzať z vcelku pravdepodobnej
predstavy J. Cibulku o tom, že Rastislav prišiel na Moravu v roku 846 spolu s Ľudovítom, tak vlastne
mohol byť jedným z rukojemníkov, ktorí sa bežne odovzdávali ako zabezpečenie zmluvných
29
podmienok medzi krajinami. O franských nárokoch voči Morave však svedčí najmä to, že v roku
831 sa uskutočnil „oficiálny“ krst, na ktorý odkazuje neskoršia, no zrejme spoľahlivá pasovská
30
tradícia. Tento krst mali na mysli aj predstavitelia bavorskej cirkvi v roku 900, keď písali svoju
sťažnosť pápežovi proti obnoveniu moravskej cirkevnej provincie. Bavorský episkopát totiž tento krst
chápal ako skutočnosť, ktorou sa Moravania stali poddanými Franskej ríši a netýkalo sa to iba
fidelibus suis circa mediam quadragesimam sine bello compressit; acceptisque obsidibus nonnullis
et muneribus non paucis eos sub pristinum redegit servitium.“
26
Annales Fuldenses ad a. 861, s. 55. Ide tu o prípad vzbury Ľudovítovho syna Karlomana.
27
Vyplýva to z ustanovenia, ktoré odsudzovalo únos vydatej ženy Albigisom na Moravu. Decreta
synodi Moguntiensis 11. In Magnae Moraviae fontes historici IV. Leges, Textus iuridici,
Supplementa. Eds. Dagmar BARTOŇKOVÁ et al. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně, 1971, s.
34. „Albigis, qui uxorem Patrichi publice auferens ad extremos fines regni duxit in rudem adhuc
christianitatem gentis Maraensium...“
28
Por. pozn. č. 21.
29
CIBULKA, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě, s. 278.
KUČERA, Postavy veľkomoravskej histórie, s. 70. TŘEŠTÍK, Vznik Velké Moravy, s. 154.
STEINHÜBEL, Kapitoly z najstarších českých dejín, s. 60.
30
Historia episcoporum Pataviensium et ducum Bavariae ad a. 838. In Monumenta Germaniae
historica, Scriptorum 25. Ed. G. WAITZ. Hannoverae 1880, s. 620. „Reinharius archiepiscopus
Laureacensis et Pataviensis apostolus Maravorum obiit.“ Notae de episcopis Pataviensis. In
Monumenta Germaniae historica, Scriptorum 25. Ed. G. WAITZ. Hannoverae 1880, s. 623.
„Regenharius episcopus Matavorum baptizat omnes Moravos.“ Bernardi Cremifanensis historiae ad
aa. 818 – 838, s. 655. „Item Renharius episcopus baptizat omnes Moravos.“ K problému
spoľahlivosti týchto prameňov por. DITTRICH, Christianity in Great-Moravia, s. 61-65.
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31

záležitostí náboženských, ale aj platenia tribútu.
Hoci sa podobné údaje v historiografii
32
relativizovali s odkazom, že Veľká Morava bola predsa plne samostatným štátom, nič to nemení
na skutočnosti, že tento nárok Východofranská ríša skutočne vyjadrovala a Mojmírovci ho striedavo
prijímali a striedavo sa mu snažili vyhnúť.
Vyzerá to teda tak, že azda jediným spôsobom, ktorým dokážeme v prameňoch identifikovať,
ako sa Mojmírovci mohli dostať do závislosti od Východofranskej ríše, je práve ich krst v roku 831,
ktorý nebol len bránou k novému náboženstvu, ale aj k nanovo formulovanému vzťahu k ríši. Ak
chceli tento vzťah zmeniť, muselo dôjsť k radikálnej zmene v moravskej cirkevnej správe,
33
a následne aj k hľadaniu spojenectva s pápežstvom.
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DESAŤ „R“ PRÁVNEJ (DIS)KONTINUITY
Tomáš Gábriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vývoj každého právneho poriadku, ako aj subjektívnych práv, je v čase, priestore, forme a
obsahu úzko spojený s problematikou právnej kontinuity, recepcie, reštaurácie, reštitúcie,
retroaktivity a rehabilitácie, a pomocne s pojmami rušenia práva (derogácie, abrogácie),
rekodifikácie, reform(ul)ácie a renovácie.
Kľúčové slová: kontinuita, diskontinuita, recepcia, reštaurácia, reštitúcia, retroaktivita, rehabilitácia.
Abstract: The development of law and individual rights is closely linked in time, space, form and
content with the issues of legal continuity, reception, restoration, restitution, retroactivity and
rehabilitation, and also with the concepts of repealing the law and rights (derogations, abrogations),
recodification, reform(ul)ation and renovation.
Keywords: continuity, discontinuity, reception, restoration, restitution, retroactivity, rehabilitation.
1

ÚVOD
Cieľom nášho príspevku je primárne objasnenie konceptu právnej kontinuity a diskontinuity.
Príležitosť k tomuto vedeckému historickoprávnemu a teoretickoprávnemu pojednaniu nám ponúkla
skutočnosť, že Katedra právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v
1
rámci projektu financovaného Agentúrou pre podporu vedy a výskumu pod vedením zodpovedného
riešiteľa, prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc., podujala vedecky skúmať problematiku kontinuity a
diskontinuity práva na území Slovenska. Ako však vyplynie z nasledujúceho textu, kontinuitu a
diskontinuitu nemožno skúmať bez toho, aby sme nevenovali pozornosť aj ďalším základným
pojmom, ktoré s kontinuitou a diskontinuitou práva úzko súvisia. Ide pritom o pojmy, ktoré sa bez ich
presného zadefinovania môžu v bežnej reči obsahovo prekrývať, byť nejasnými, a mohli by spôsobiť
nejednoznačnosť ďalšieho výskumu predmetnej problematiky.
2

PRÁVNA KONTINUITA A DISKONTINUITA
Prvým pojmom, ktorý musíme na tomto mieste vysvetliť, je právna kontinuita (a jej protiklad,
diskontinuita):
Kontinuita v práve vyjadruje vzťah medzi právom (jeho zložkami, prvkami, štruktúrou,
2
obsahom, formou) vo vývoji, v rozličnom čase, v aspoň dvoch rôznych obdobiach. Táto téma bola
v centre pozornosti najmä u medzivojnových právnikov prvej Československej republiky, ako
prevažne predstaviteľov tzv. rýdzej náuky právnej, právneho normativizmu. Rozlišovali pritom
kontinuitu v zmysle formálnom a materiálnom.
Pod formálnou kontinuitou sa rozumel stav, keď nové zákony obsahovo rušia staré, ale svoju
platnosť vyvodzujú od tej istej základnej normy (napr. ústavy, ohniskovej normy), formálne teda ide
stále o ten istý právny poriadok (napr. československý), hoci sa neustále obsahovo mení.
Pri materiálnej kontinuite právna norma prevezme svoj obsah od inej normy, prakticky podľa
Weyra napr. keď štát x prevezme recepciou právny poriadok štátu y, na ktorého území vznikol,
a normy sú potom síce obsahovo (materiálne) totožné, ale formálne sú to normy iné – z pôvodne

1

Táto štúdia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV-0607-10.
2
Porovnaj Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint. Praha: Eurolex Bohemia,
2000, s. 364.
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uhorských sú tak napr. od roku 1918 v dôsledku recepcie zákonom č. 11/1918 Zb. z. a n. normy
3
československé.
Po druhej svetovej vojne sa otázkou kontinuity opätovne zaoberal akademik Luby, ktorý
4
dospel k záverom, ktoré sú v podstate totožné s výsledkami normatívnej teórie. K debate v roku
1979 prispel aj Viktor Knapp, ktorý kontinuitu považoval za zachovanie právneho poriadku ako
celku, alebo aspoň zachovanie takej jeho časti, ktorá sa blíži k celku. Hovoril potom o právnej
5
kontinuite bezvýhradnej alebo s výhradami, pričom toto vymedzenie označil za formálnu právnu
kontinuitu. Oproti nej rozlišoval tzv. triednu kontinuitu, ktorú nedefinoval, chápal však pod ňou
6
zachovanie spoločenského zriadenia, typu práva. Kontinuitu pritom skúmal v jednote s jej
dialektickým protikladom, diskontinuitou, ktorá vyjadruje relatívne samostatnú existenciu jednotlivých
7
stupňov, resp. typov a etáp vývoja práva.
Ďalším autorom, zaoberajúcim sa ideou kontinuity práva bol J. Beňa. Pojem kontinuita práva
sa podľa neho nevyčerpával iba recepciou práva, len prevzatím noriem. Je to podľa neho také
prevzatie, ktoré zdokonaľuje, rozvíja a naplňuje staré formy novým obsahom. Recepcia je pritom
prostriedkom uskutočnenia iba prvého štádia kontinuity práva, t. j. prebratia normatívneho materiálu.
Tým sa proces recepcie práva končí, a naopak, proces kontinuity práva prechádza do svojho
8
najvlastnejšieho štádia, dialektického prekonania prebratého. Kým teda Weyrovi stačí samotná
recepcia na naplnenie pojmu (materiálna) kontinuita, J. Beňa vyžadoval ďalšie dialektické zmeny
prevzatého, recipovaného obsahu právnych noriem. Pokiaľ si teda Weyr mohol dovoliť rozlišovať
kontinuitu materiálnu ako recepciu v okamihu vzniku nového štátu, a kontinuitu formálnu, ktorá
predstavovala stálu existenciu právneho poriadku vychádzajúceho z jednej ohniskovej normy, nový
pohľad spájal tieto dve ponímania kontinuity do jedného.
V súčasnosti môže byť otáznym, či máme stále trvať na prvku pokroku ako inherentnej
súčasti kontinuity, alebo môžeme opäť začať považovať aj samotnú recepciu za kontinuitu a vrátiť
sa späť k rozlišovaniu kontinuity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi právnymi poriadkami
(materiálna kontinuita), a na druhej strane kontinuity samotného právneho poriadku, ako jeho
sebaobnovovania novelami tvoriacimi súčasť toho istého právneho poriadku (formálna kontinuita),
9
odvodeného od tej istej základnej, ohniskovej, normy (napr. ústavy).
Na tomto mieste navrhujeme vlastné, kompromisné riešenie, odchýlne od riešenia rýdzeho
normativizmu: vrátiť sa síce k rozlišovaniu kontinuity formálnej a materiálnej, ale už nie na
základe kritérií normatívnej školy a jej „ohniskovej normy“, ale na základe všeobecného
rozlíšenia formálnej (forma a formulácia) a materiálnej (obsahovej) stránky práva, zároveň s
rozšírením predmetukontinuity nielen na právny poriadok, resp. objektívne právo ako také, ale
aj na jeho jednotlivé zložky –normy a inštitúty, ako aj na subjektívne právaako množinu
konkrétnych možností správania sa, práv a povinností, resp. aj na účinky a následky, ktoré
objektívne právo spája s právnymi skutočnosťami.
Právna kontinuita so svojím pendantom, právnou diskontinuitou, sa v takomto novom
ponímaní môže členiť nasledovne:

3

WEYR, F.: Soustava československého práva státního. 2. vyd. Praha: Fr. Borový, 1924, s. 56–57.
LUBY, Š.: Kontinuita. In: Právny obzor, roč. XXVIII, 1945/46, s. 193.
5
KNAPP, V.: Dvě cesty československého práva: kontinuita a diskontinuita (1918, 1945). In:
Právník, roč. CXVIII, 1979, č. 3, s. 273–274.
6
BEŇA, J.: Kontinuita v práve. In: Právny obzor, roč. 64, 1981, č. 4, s. 352.
7
Tamže, s. 354.
8
Tamže, s. 350 a 355. Niekedy sa pri recepcii rímskeho práva pre odlišnosť chápania recepcie
hovorí radšej o romanizácii práva, teda o vplyve rímskeho práva na národné právo. Pozri
VOJÁČEK, L.: České právní dějiny do roku 1918. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, s. 61.
9
Jeden z názorov hovorí, že aj po roku 1989 bol zaznamenaný pokrok práva vzhľadom na
predchádzajúce obdobie, teda požiadavka pokroku ako súčasti kontinuity práva je u niektorých
autorov stále aktuálna. Pozri HORÁK, O.: Problematika recepce a občanské zákoníky. In:
SCHELLE, K. (ed.): Vývoj právních kodifikací. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 150–164.
4
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1) formálna kontinuita:
10

1. kontinuita ohniskovej normyobjektívneho práva (právneho poriadku), t. j. právny poriadok
zostáva právnym poriadkom konkrétneho štátneho útvaru alebo spoločenského zriadenia,
odvodzuje svoju autoritu kontinuálne od totožného zdroja legality právneho poriadku (napr.
v Československu, resp. v českých krajinách rokov 1918–1948 od ohniskovej normy č. 11/1918 Zb.
z. a n., doplnenej o derogačnú klauzulu Ústavnou listinou z roku 1920),
2. kontinuita formy objektívneho práva, t. j. právo zostáva kontinuálne platné pod svojou
pôvodnou formou (formou právneho predpisu) – konkrétneho zákona, nariadenia, hoci obsahovo sa
môže meniť, novelizovať, reformulovať (napr. kontinuita obchodného zákonníka z roku 1875
v právnom poriadku platnom na území Slovenska v rokoch 1875–1950),
3. kontinuita formulácieobjektívneho práva (inštitútov a pojmov), t. j. právo používa tie isté pojmy,
aj keď ich obsah môže byť upravený odlišne (napr. vlastníctvo v Občianskom zákonníku z roku
1964, a to v kontraste jeho pôvodnej a terajšej podoby). Táto kontinuita môže byť tiež osobitne
vyjadrená a potvrdená v intertemporálnych ustanoveniach právnych predpisov, napr. formuláciou „...
sa považujú za ... podľa tohto zákona“. Príklad ponúka § 31 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách: „Spoločenstvá fyzických osôb, ktoré doteraz vznikli a boli založené
podľa osobitných predpisov, sa považujú za spoločenstvá založené podľa tohto zákona.“
4. kontinuita formulácie subjektívneho práva (kontinuita označenia účinkov a vzťahov
vyplývajúcich z právnych skutočností) – je prítomná, ak objektívne právo časovo následne upravuje
dva inštitúty, s ktorými spája rovnaké účinky v rovine subjektívneho práva – napr. osobné
vlastníctvo podľa občianskeho zákonníka z roku 1950 a 1964 malo rovnaký obsah a rozsah, ako aj
formulované účinky v rovine subjektívnych práv (napr. právo užívať, požívať). Kontinuita formulácie
subjektívnych práv pritom môže byť zachovaná aj pri diskontinuite formulácie objektívneho práva,
napríklad rovnaké subjektívne užívacie právo má „nájomca“ aj nositeľ práva „osobného užívania
bytu“. Potvrdil to aj Občiansky zákonník, novelizovaný po roku 1989: „Právo osobného užívania
bytu a právo užívania iných obytných miestností a miestností neslúžiacich na bývanie vzniknuté
podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa mení dňom
účinnosti tohto zákona na nájom. Spoločné užívanie bytu a spoločné užívanie bytu manželmi sa
mení na spoločný nájom.“ (§ 871 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení).
Opakom a popretím formálnej kontinuity je formálna diskontinuita.
Pri formálnejdiskontinuite ohniskovej normy vzniká (napr. recepciou) nový právny
poriadok, resp. ruší sa, deroguje, zaniká pôvodný právny poriadok – napr. zákonom č. 11/1918 Zb.
z. a n. zanikol rakúsky a uhorský a vznikol československý právny poriadok. Obdobne prijatie
zákona č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom Slovenskom štáte malo priniesť zánik československého
a vznik slovenského právneho poriadku.
Diskontinuita formy objektívneho práva sa realizuje rekodifikáciou (nový kódex nahradí
predchádzajúci kódex toho istého právneho odvetvia), resp. renováciou právneho predpisu (iného
ako kódexu, resp. „zákonníka“) novým právnym predpisom s obsahom podobným
predchádzajúcemu predpisu (napr. nový zákon o sociálnom poistení nahradí predchádzajúci zákon
o sociálnom poistení), alebo naopak derogáciou alebo abrogáciou, t. j. rušením časti alebo celého
právneho predpisu. Napríklad prijatie Občianskeho zákonníka v roku 1950 predstavovalo
rekodifikáciu vo vzťahu k dovtedy platnému a účinnému ABGB, a zároveň abrogáciu ABGB,
obyčajového práva platného na území Slovenska, a tiež abrogáciu obchodných zákonníkov
platných na území českých krajín a Slovenska pred rokom 1950.
Diskontinuita formulácie objektívneho práva sa realizuje reformuláciou, t. j. novelizáciou
objektívneho práva alebo rušením, derogáciou či abrogáciou objektívneho práva.
Diskontinuita formy aj formulácie objektívneho práva môže mať tiež osobitnú podobu
reštaurácie, teda obnovy minulého objektívneho práva, resp. návratu k nemu po istom časovom
prerušení.
Diskontinuita
formulácie
subjektívneho
práva
môže
predstavovať
súčasť
nepravejretroaktivity (ak sa zavádza nová formulácia pre účinky minulých právnych skutočností)
10

Čo je náhľad normativistickej školy, príliš zdôrazňujúcej formálnosť právneho poriadku v podobe
právnych noriem a ich vzájomných formálnych vzťahov.
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alebo pravej retroaktivity (ak sa derogujú alebo abrogujú účinky a dokonca aj samotné minulé
právne skutočnosti). Napr. užívacie právo sa podľa prechodných a záverečných ustanovení
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení, § 872, mení nepravou retroaktivitou na
vlastnícke právo so všetkými, nielen užívacími, subjektívnymi oprávneniami vlastníka: „Právo
osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona, mení sa dňom účinnosti tohto zákona na vlastníctvo fyzickej osoby.“ (§ 872
ods. 1, prvá veta Občianskeho zákonníka).
2) materiálna (obsahová) kontinuita, t. j.:
1. kontinuita obsahu objektívneho práva – objektívne právo spája s rovnakou hypotézou rovnakú
dispozíciu a sankciu, a to bez ohľadu na formu ich vyjadrenia (formu práva alebo formuláciu
právnych pojmov) – napr. právna úprava zákonného majetkového spoločenstva podľa zákona
o rodinnom práve z roku 1949, a bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa Občianskeho
zákonníka z roku 1964,
2. kontinuita obsahu subjektívneho práva – právo spája s právnymi skutočnosťami rovnaké
právne účinky a vzťahy, a to bez ohľadu na zmenu právnej úpravy, a bez ohľadu na to, či sa účinky
považujú za „zachované“ účinky predchádzajúceho objektívneho práva, alebo sa tieto účinky
považujú za obsahovo totožné účinky nového objektívneho práva „podľa tohto zákona“ – napr.
totožný obsah osobného vlastníctva (presnejšie vlastníckeho práva) v Občianskom zákonníku
z roku 1950 a v Občianskom zákonníku z roku 1964.
Ich opakom a popretím je materiálna diskontinuita objektívneho alebo subjektívneho práva.
Materiálna diskontinuita objektívneho práva sa realizuje a označuje ako reformácia,
novelizácia právnych noriem, prípadne ako rušenie, derogácia či abrogácia právnych noriem, pokiaľ
sa právne normy nemenia, ale rušia. Osobitným prípadom je opäť reštaurácia, teda obnova
minulého objektívneho práva a jeho obsahu s istým časovým odstupom.
Materiálna diskontinuita subjektívneho práva sa prejavuje a označuje buď ako nepravá
retroaktivita (ak sa na minulé právne skutočnosti a vzťahy aplikujú nové účinky a obsah) alebo pravá
retroaktivita (ak sa minulé právne skutočnosti, ich účinky, právne vzťahy a ich obsah spätne právne
neuznávajú alebo ex tunc menia). Osobitným prípadom je reštitúcia subjektívneho práva, teda
obnova minulého subjektívneho práva, a rehabilitácia ako osobitný typ retroaktivity – spätná
derogácia negatívnych účinkov a vzťahov vyplývajúcich z minulého práva, zväčša hodnoteného ako
„nespravodlivé právo“.
3

RECEPCIA PRÁVA
Druhým pojmom, s ktorým budeme v súvislosti s analýzou kontinuity a diskontinuity
pracovať, je už vyššie použitý pojem právnej recepcie:
S recepciou sa stretávame najmä pri zániku štátov ich rozpadom, spojeným so vznikom
nových sukcesorských štátov, ktoré pri svojom vzniku prijali, prebrali a začlenili do svojho
ustanovujúceho sa štátu nielen časť územia a obyvateľstva zaniknutého štátu, ale aj jeho predpisy,
celé právne odvetvia, právne inštitúty či ustanovenia, recepciou ktorých konštituovali svoj vlastný
11
právny poriadok. My na naše účely chápeme pojem recepcie širšie, s ohľadom na to, že k nej
napríklad v roku 1861 v Dočasných súdnych pravidlách Judexkuriálnej konferencie v Uhorsku
dochádza aj bez formálneho zániku a vzniku nových štátov. Recepciou preto rozumieme prevzatie
alebo zachovanie právnych skutočností, účinkov, vzťahov, noriem, inštitútov, právnych
predpisov, zvyčajne z jedného právneho poriadku do iného, prípadne recepciu celého
právneho poriadku nástupníckym, sukcesorským štátnym útvarom. Rozlišujeme pritom viaceré
druhy recepcie, a to
1.) podľa predmetu recepcie:

11

Recepcia práva je prevzatie určitých ustanovení zákonov alebo právnych predpisov alebo
prameňov práva z jedného právneho poriadku do druhého. HENDRYCH, D. a kol.: Právnický
slovník 3. podstatne rozšírené vydanie. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 911.
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1. recepcia právneho poriadku (objektívneho práva), napr. v slovenských právnych dejinách v
druhom paragrafe nariadenia č. 1/1944 Zb. nar. SNR v znení: „Všetky zákony, nariadenia
a opatrenia ostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú duchu republikánsko-demokratickému“,alebo v
článku 144 odsek 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v znení: „Všetky
zákony a iné právne predpisy platné v deň, keď tento ústavný zákon nadobúda účinnosť, zostávajú
aj naďalej v platnosti.“;
2. recepcia právnych vzťahov, právnych skutočností a ich účinkov(recepcia subjektívneho
práva, resp. princíp zachovania práv), alebo
3. recepcia právnych vzťahov a právnych skutočností so súčasnou transformáciou, teda
s novým obsahom a účinkami (nepravá retroaktivita, t. j. s účinkom ex nunc).
2.) podľa časopriestorového vzťahu k recipovanému objektívnemu alebo subjektívnemu právu
rozlišujeme:
1. preberajúcu recepciu objektívneho práva – pri recepcii bezprostredne časovo alebo
priestorovo nepredchádzajúceho objektívneho práva, napr. v právnych dejinách 19. storočia pri tzv.
recepcii rímskeho práva, alebo v súčasnosti pri preberaní niektorých právnych inštitútov
zahraničného objektívneho práva, tzv. právnych transplantátoch (legal transplants),
2. zachovávajúcu recepciu objektívneho práva – pri recepcii bezprostredne časovo
alebo priestorovo predchádzajúceho objektívneho práva (napr. pri vzniku nástupníckeho štátu alebo
pri transformácii štátu, ako napr. pri vzniku Slovenskej republiky a Českej republiky k 1. 1. 1993),
3. preberajúcu recepciu subjektívneho práva – pri dodržaní princípu zachovania subjektívnych
práv vyplývajúcich z bezprostredne priestorovo alebo časovo nepredchádzajúceho objektívneho
práva (napríklad podľa § 24 ods. 2 prvá veta zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom: „Rodičovské práva a povinnosti, ktoré vznikli v štáte pôvodného
obvyklého pobytu dieťaťa, zostávajú zachované aj po zmene obvyklého pobytu dieťaťa.“),
4. zachovávajúcu recepciu subjektívneho práva – pri dodržaní princípu zachovania
subjektívnych práv vyplývajúcich z bezprostredne časovo alebo priestorovo predchádzajúceho
objektívneho práva (napríklad v intertemporálnych ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku
nachádzame formuláciu § 355 druhá veta: „Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.“)
3.) podľa techniky recepcie:
1. výslovná recepcia – napr. v zákone č. 11/1918 Zb. z. a n. čl. 2 výslovne stanovil: „Všetky
12
doterajšie krajinské a ríšske zákony a nariadenia zostávajú zatiaľ v platnosti“,
2. konkludentná recepcia – ten istý zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. neuviedol výslovne obyčajové
právo ako predmet recepcie. Napriek tomu však súdna prax judikovala podľa dovtedajšieho
obyčajového práva. Uznalo sa, že obyčajové právo a iné formálne pramene vzniku práva, príznačné
pre bývalý uhorský právny poriadok – vrátane napr. Dočasných súdnych pravidiel – boli recipované
13
mlčky, teda konkludentne. Ako ďalší príklad, Ústava 9. mája 1948 dokonca vôbec neobsahovala
žiadnu výslovnú recepčnú normu, iba konkludentne recipovala predchádzajúce právo,
4.) a napokon podľa rozsahu recepcie:

12

Porovnaj BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: UMB, 2001, s. 20–
22; LACLAVÍKOVÁ, M.: Recepcia obyčajového práva a práva kuriálnych decízií v prvej ČSR
(príspevok k histórii súkromného práva na Slovensku). In: Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica,
II. Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2005. Trnava: Právnická fakulta
Trnavskej univerzity, 2005, s. 149–167; HORÁK, O.: Problematika recepce a občanské zákoníky, s.
150–164; HORÁK, O.: Vznik Československa a recepce práva. K právní povaze a významu zákona
čís. 11/1918 Sb.z. a n. s přihlédnutím k otázce recepce právního řádu. In: Právněhistorické studie,
roč. 38, 2007, s. 153–169.
13
HEXNER, E.: Zvykové právo v Československej republike. In: Právny obzor, roč. 9, 1926, s. 535.
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1. úplná(bezvýhradná)recepcia – napr. v zákone č. 11/1918 Zb. z. a n. v čl. 2: „Všetky doterajšie
krajinské a ríšske zákony a nariadenia zostávajú zatiaľ v platnosti.“
2. čiastočná recepcia (s výhradou) – obmedzená negatívne, pozitívne, všeobecne alebo
špeciálne formulovanou výhradou, tzv. derogačnou klauzulou, ako napr. v uvádzacom zákone k
Ústavnej listine z roku 1920: „V den ustanovený v I. ods. článku VIII. pozbývají platnosti všechna
ustanovení, která odporují této ústavní listině a republikánské formě státu, dále všechny dřívější
ústavní zákony, i když by jednotlivá jejich ustanovení nebyla v přímém rozporu s ústavními zákony
14
Československé republiky“ (Čl. IX., zákon č. 121/1920 Zb. z. a n.). Recepcia môže byť tiež
obmedzená tzv. „transformačnou klauzulou“ ako napr. v recepčnej norme v zákone č. 1/1939 Sl. z.
o samostatnom Slovenskom štáte. Podľa jeho § 3: „Všetky doterajšie zákony, nariadenia
a opatrenia ostávajú v platnosti so zmenami, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského
štátu.“
Recepcia teda môže byť nástrojom právnej kontinuity, pokiaľ ide o recepciu bezprostredne
časovo a priestorovo predchádzajúcich objektívnych a subjektívnych práv. Inak ide o nástroj
preberania objektívneho práva (rímskeho práva v stredoveku a novoveku, zahraničných vzorov
v súčasnom období ako tzv. právnych transplantátov), alebo nástroj právneho princípu zachovania
subjektívnych práv.
4

REŠTAURÁCIA A REŠTITÚCIA PRÁVA
Tretím a štvrtým skúmaným pojmom sú navzájom súvisiace pojmy reštaurácie a reštitúcie:
Reštaurácia objektívneho práva je obnova právneho poriadku priestorovo
predchádzajúceho, ale časovo diskontinuitného, teda priamo časovo nepredchádzajúceho. Od
preberajúcej recepcie sa líši tým, že nejde o prevzatie cudzej právnej úpravy (legal transplant), ale o
obnovu vlastnej, resp. na vlastnom území platnej minulej právnej úpravy. Popri reštaurácii
uhorského práva v Dočasných súdnych pravidlách v roku 1861 je novším príkladom podľa
15
Štefanoviča obnovenie pozemkových spoločenstiev v roku 1991, vytvorených podľa zák. čl.
XIX/1898, čo sa legislatívne technicky zrealizovalo zrušením zákonov č. 81/1949 Zb. SNR a č.
2/1958 Zb. SNR, a to v § 34 zákona č. 229/1991 Zb.
16
Reštitúcia subjektívneho práva je obnova subjektívneho práva, ktoré bolo medzičasom
pravou retroaktivitou derogované/abrogované alebo v dôsledku nepravej retroaktivity zmenené. Od
princípu zachovania práv, teda od preberajúcej a zachovávajúcej recepcie subjektívnych práv sa líši
tým, že ide o obnovu zaniknutých alebo zmenených subjektívnych práv (oprávnení) – napr. ide
o obnovu subjektívnych vlastníckych práv ku dňu 25. februára 1948, a to reštitučnými zákonmi
prijatými po roku 1989.
Kým teda právna recepcia je zväčša nástrojom právnej kontinuity, reštaurácia a reštitúcia
práva sú prostriedkom, nástrojom a dôkazom právnej diskontinuity, či už formálnej alebo
materiálnej.
5

RETROAKTIVITA PRÁVA
Ďalším pojmom, ktorý sa v súvislosti s kontinuitou a diskontinuitou musí osobitne preskúmať,
je pojem právnej retroaktivity, ktorá sa rozlišuje na:
17

1.) pravú retroaktivitu - tá spätne (ex tunc) deroguje/abroguje alebo mení nielen účinky minulých
právnych skutočností, prípadne zároveň deroguje/abroguje, mení alebo zavádza nové minulé
14

BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku, s. 52.
ŠTEFANOVIČ, M.: Pozemkové právo. Bratislava: Eurounion, 2006, s. 173.
16
Porovnaj JABLONOVSKÝ, R.: Genéza právnej úpravy reštitúcií na území Slovenskej republiky.
In: Dny práva 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Dostupné na internete:
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/08_promeny/Jablonovsky_Roman_
%284783%29.pdf (navštívené dňa 15.1.2013).
17
Pri pravej retroaktivite zákonodarca v novom právnom predpise neuzná práva alebo
povinnosti založené právnymi skutočnosťami, ktoré sa ako právne skutočnosti uznávali na
základe skoršieho (predchádzajúceho) právneho predpisu. O pravú retroaktivitu ide napr.
15
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právne skutočnosti, resp. spätne ruší, mení alebo tvorí minulé objektívne a subjektívne právo.
Z toho dôvodu sa pravá retroaktivita zásadne nepripúšťa, resp. pripúšťa sa iba v prospech
dotknutých subjektov. Príkladom je pravá retroaktivita v trestnom práve, prípustná v prospech
páchateľa trestného činu. Pokiaľ čin, ktorý bol v minulosti spáchaný ako trestný čin, už ponovom nie
je viac trestným činom, alebo celková právna úprava je miernejšia, aplikuje sa aktuálne objektívne
právo aj na minulú právnu skutočnosť (protiprávny čin) a jej právne účinky,
18

2.) nepravú retroaktivitu - tá znamená ex nunc naviazanie nových (zmenených) právnych
účinkov a vzťahov na minulé právne skutočnosti, ktoré sa naďalej právne uznávajú. Nepravá
19
retroaktivita sa zásadne pripúšťa,
a jej úprava sa zvyčajne nachádza v prechodných
a záverečných ustanoveniach právnych predpisov.
Osobitným inštitútom podobným retroaktivite (prípadne osobitným druhom nepravej
retroaktivity) sú v trestnom práve individuálna milosť (abolícia), príkaz nevykonať rozsudok
(agraciácia) a kolektívna milosť (amnestia), ako osobitné spôsoby zániku trestnosti, ktoré
20
znamenajú derogáciu/abrogáciu negatívnych právnych účinkov objektívneho práva. Samotného
objektívneho práva sa však nedotýkajú, a ani samotné nemusia mať charakter objektívneho práva
(napr. individuálna milosť).
6

REHABILITÁCIA
Napokon posledným skúmaným je pojem právnej rehabilitácie:

vtedy, keď neskorší právny predpis so spätnou účinnosťou (s dopadom do minulosti)
upravuje vzťahy, ktoré vznikli v minulosti. V dôsledku toho nastáva stav, v rámci ktorého
účinnosť neskoršieho právneho predpisu nastáva skôr ako jeho platnosť (skôr, než začal
existovať).Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 6. 2010, sp. zn. 4 Cdo 98/2010.
18
Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, na základe ktorých
podľa predchádzajúcej právnej normy došlo k vzniku určitých právnych vzťahov. O nepravú
retroaktivitu môže ísť napriek tomu, že zákonodarca prípadne novým právnym predpisom
zároveň s účinnosťou do budúcna prinesie určité zmeny aj tých práv (alebo povinností),
ktoré vznikli za platnosti skoršieho zákona. Nepravá retroaktivita teda nebráni zákonodarcovi
novou právnou úpravou vstúpiť aj do tých právnych vzťahov, ktoré vznikli na základe skôr
prijatej právnej normy a meniť ich režim. Za prípustné sa považuje, pokiaľ nová právna
úprava (uznávajúc práva a povinnosti nadobudnuté podľa skoršieho právneho predpisu)
zavádza do budúcna nový režim a mechanizmus (procedúru) uplatnenia týchto práv alebo
pokiaľ právam nadobudnutým za skoršej právnej úpravy priznáva odo dňa účinnosti
neskoršej právnej úpravy nový obsah. V konečnom dôsledku nepôsobí nepravá retroaktivita
do minulosti. Akceptuje stav, ktorý nastal za skôr platnej a účinnej právnej úpravy, tento stav
ale rieši až v čase účinnosti novej právnej úpravy. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 6.
2010, sp. zn. 4 Cdo 98/2010.
19
K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je
významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty (PL. ÚS 16/95). Nie každá
retroaktivita je však nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a
praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nepravá spätná účinnosť (retroaktivita) právnych predpisov.
Význam tohto rozlišovania je založený na skutočnosti, že pokiaľ sa pravá retroaktivita v
zásade odmieta ako nezlučiteľná s obsahom princípu štátu, nepravá retroaktivita sa
akceptuje ako prípustný nástroj na dosiahnutie ustanovených a dostatočne významných
cieľov verejnej moci. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 6. 2010, sp. zn. 4 Cdo 98/2010.
20
Abolícia je príkaz hlavy štátu orgánom činným v trestnom konaní, aby sa pre určitý čin nezačínalo
trestné stíhame, prípadne aby sa v trestnom konaní nepokračovalo a trestné stíhanie sa
zastavilo. Agraciácia je príkaz hlavy štátu príslušnému súdu, aby v jeho mene odpustil alebo
zmiernil právoplatne uložený trest v trestnom konaní za trestný čin. Abolícia a agraciácia patria
medzi podmienky zahladenia odsúdenia, vďaka čomu sa na príslušnú osobu hľadí, akoby nebola
trestaná a odsúdená. Amnestia, ktorá má hromadný charakter, sa prejavuje vždy individuálne buď
účinkami abolície, alebo agraciácie a súbežne aj účinkami zahladenia odsúdenia. PRUSÁK, J.:
Teória práva. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2001, s. 81.
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Tento pojem sa používa v zmysle derogácie, abrogácie, resp. spätného vyhlásenia
neplatnosti minulých právnych skutočností, ich účinkov a vzťahov. Predstavuje druh pravej
retroaktivity – tým, že deroguje minulé a často už zrealizované a skonzumované subjektívne účinky
a právne vzťahy. Prípadne sa vyskytuje tiež v spojení s derogáciou/abrogáciou či vyhlásením
21
neplatnosti minulého objektívneho práva, považovaného za nespravodlivé (v prípade práva
nulitného od počiatku je samozrejmé, že nemôže mať právne účinky, a preto nie je potrebné
osobitne riešiť rehabilitáciu). Pôsobí teda ako vo vzťahu k objektívnemu minulému právu, tak aj
k minulému a prípadne aj súčasnému subjektívnemu právu (subjektívnym právnym účinkom). Deje
sa tak zásadne v prospech nositeľa minulých či súčasných právnych účinkov, resp. v prospech
subjektu minulých právnych skutočností, v záujme odstránenia minulej a prípadne stále
pretrvávajúcej nespravodlivosti.
7

ZÁVER
Súhrnom možno konštatovať, že rôzne podoby kontinuity a diskontinuity sa realizujú a
zabezpečujú prostredníctvom viacerých právnych nástrojov, ktoré môžeme kategorizovať
nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

recepcia,
reštaurácia,
reštitúcia,
retroaktivita,
rehabilitácia.
Okrem toho sme sa v predchádzajúcom texte stretli aj so súvisiacimi pojmami

6.
7.
8.
9.
10.

rekodifikácia (prijatie nového kódexu),
renovácia (prijatie nového zákona upravujúceho obdobné alebo totožné právne otázky),
reformácia (novelizácia platného predpisu),
reformulácia (terminologická zmena v právnom poriadku),
rušenie práva (derogácia, abrogácia).
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Porovnaj zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, § 1, Účel zákona:
(1) Účelom zákona je zrušiť odsudzujúce súdne rozhodnutia za činy, ktoré v rozpore s princípmi
demokratickej spoločnosti rešpektujúcej občianske politické práva a slobody zaručené ústavou a
vyjadrené v medzinárodných dokumentoch a medzinárodných právnych normách zákon označoval
za trestné, umožniť rýchle preskúmanie prípadov osôb takto protiprávne odsúdených v dôsledku
porušovania zákonnosti na úseku trestného konania, odstrániť neprimerané tvrdosti v používaní
represie, zabezpečiť neprávom odsúdeným osobám spoločenskú rehabilitáciu a primerané hmotné
odškodnenie a umožniť zo zistených nezákonností vyvodiť dôsledky proti osobám, ktoré platné
zákony vedome alebo hrubo porušovali.
(2) Činy, ktoré smerovali k uplatneniu práv a slobôd občanov zaručených ústavou a vyhlásených vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v nadväzujúcich medzinárodných paktoch o občianskych a
politických právach, boli česko-slovenskými trestnými zákonmi vyhlásené za trestné v rozpore s
medzinárodným právom a medzinárodnému právu odporovalo aj ich trestné stíhanie a trestanie.
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FORMY OBČIANSKEJ NEPOSLUŠNOSTI
Peter Čuroš
Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá občianskou neposlušnosťou ako formou uplatnenia práva na
nesúhlas v „dospelej“ demokratickej spoločnosti, ktorá môže byť realizovaná v rôznych podobách.
Teória sa zhoduje na dvoch – priamej a nepriamej. Kým pri priamej sa dá priamo vyvodiť, proti akej
norme sa nesúhlas uplatňuje, pretože ide o protest proti norme samotnej, nepriama túto odpoveď
priamo neponúka. V článku sú vymedzené jednotlivé podmienky uskutočnenia oboch foriem
občianskej neposlušnosti, spolu s príkladmi a teoretickými náčrtmi situácií, ako by mali a ako v
skutočnosti zareagovali súdy. Ďalšou časťou článku je rozobratie inštitútu „test cases“ v angloamerickej právnej kultúre a kontinentálnou teóriou „demokratickej neposlušnosti“ ako miernejších
foriem protestu reprezentujúcich občiansku neposlušnosť.
Kľúčové slová: priama občianska neposlušnosť, nepriama občianska neposlušnosť, test case,
demokratická neposlušnosť, svedomie, legitimita, legalita.
Abstract:The article deals withcivil disobedienceas aformof the right todissentin the "mature"
constitutional democracy, which can beexercisedin various forms. The theoryrecognizestwo of themdirect and indirect. Whileinformercan bedirectlyinferred froman action againstwhich
ruletheobjectionapplies, as it is aprotestagainst theruleitself, latterdoes not offer a direct answer.
Thearticledefinesthe variousconditions ofaccomplishment of both formsof civildisobedience,
alongwith examples, and outlines ofthe theoreticalsituationsandhow the courts shouldreactand how
they react in fact. Another part of thearticleis analyse of the institute of "test cases" in the AngloAmerican legal cultureandcontinentaltheory of"democratic disobedience" as moderate formsof
protestrepresenting civildisobedience.
Keywords: direct civil disobedience, indirect civil disobedience, test case, democratic disobedience,
conscience, legitimacy, legality.
1

ÚVOD
Naprieč právnou teóriou sa rôznia názory na občiansku neposlušnosť. Teórie právnych
filozofov sa líšia najmä v pohľade na použitie prostriedkov pri uskutočnení protestu, na použitie
násilia, formu uskutočnenia – či smeruje priamo proti právnej norme, ktorú subjekt neposlušnosti
považuje za nesúladnú s hodnotami, na ktorých je právny poriadok vytvorený, alebo či smeruje proti
inej právnej norme – a to z dôvodu nemožnosti protestovať priamo alebo v snahe upútať širšiu
verejnosť; spornou kategóriou je aj akceptácia trestu. Otázka občianskej neposlušnosti nadobúda
stále väčší význam, predovšetkým v súčasnej liberálne– demokratickej spoločnosti, ktorá urobila
z práva na politicky a morálne motivovaný odpor a občianskej neposlušnosti voči zákonom tému
1
systematických úvah. Dôvodom bola najmä zmena pojmu legitimity, ktorá je definovaná
pomerovaním rovných práv všetkých občanov na jednej strane a ich demokratickou participáciou na
nastolení a na výkone politickej moci na strane druhej. Legitimita sa postupne preniesla z tradície
a Božského práva do hodnôt uznávaných spoločnosťou, a občianska neposlušnosť sa tak stala
morálne ospravedlniteľným odporom voči autoritám, či predpisom, ktoré tieto hodnoty popierajú
2
alebo obmedzujú. Osobitnou kategóriou, v ktorej takisto neexistuje konsenzus právnych teoretikov,
je „lokalizácia“ občianskej neposlušnosti: kým väčšina ju predpokladá pre demokratickú spoločnosť
– John Rawls pre „takmer spravodlivú spoločnosť“, Ronald Dworkin – liberálnu demokraciu alebo
1

BARŠA, P. Občanská neposlušnost v současné politické teorii, In: Fiala, P.: Politický extremismus
a radikalizmus v České republice, Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 45.
2
Tamtiež, s. 46.
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Jürgen Habermas – pre „dospelú ústavnú demokraciu“. V opozícii stojí Joseph Raz, ktorý vidí
uplatnenie občianskej neposlušnosti skôr v totalitnom režime.
Na druhej strane sa pri vymedzení občianskej neposlušnosti všetci zhodujú v tvrdení, že
nutne musí ísť o protiprávne konanie, svedomité, ktoré musí byť politicky motivované a prevedené
verejne. Po výpočte hlavných znakov občianskej neposlušnosti sa v článku zameriam na formu
uskutočnenia občianskej neposlušnosti v demokratickej spoločnosti.
Existujú dva názory na opodstatnenosť a oprávnenosť občianskej neposlušnosti. V súlade
s modelom demokracie a jedným z jeho elementov – princípu väčšiny – akt voľby ako vyjadrenie
ľudu o tom, kto má vládnuť, pričom samo vládnutie je vecou zvolených, nebude občianska
neposlušnosť niečím prijateľným. Naopak, prívrženci širšej účasti občanov na správe vecí verejných
3
aj v období medzi voľbami, budú nazerať na výkon neposlušnosti miernejšie. Podmienky
občianskej neposlušnosti reprezentatívne spomenul Hans de With:
1)
Ak je bezprávie štátu ťažké a zreteľné, musí si občianska neposlušnosť nárokovať
obhajovanie univerzálnych morálnych a politických princípov,
2)
všetky zákonné možnosti odstránenia bezprávia boli vyčerpané,
3)
protest musí byť nenásilný, deklarovaný a v rámci príkazu fairness,
4)
tí, ktorí sa občianskej neposlušnosti zúčastňujú, musia byť pripravení niesť sankcie
zaporušenie pravidiel – náhradu škody, pokuty, tresty,
5)
napriek tomu, že neexistuje právny nárok na presadzovanie občianskej neposlušnosti,
úprimnosť a čistota úmyslov konajúcich a ich presvedčenie o verejnom záujme by mali byť
4
zohľadnené.
2

PRIAMA OBČIANSKA NEPOSLUŠNOSŤ
Občianska neposlušnosť je založená na protiprávnom konaní za morálnym cieľom, či už
jednotlivca alebo skupiny, ktorý/á uznáva legitimitu právneho poriadku, uznáva aj legitimitu
zvoleného zákonodarného zboru, aj legitimitu kreovanej vlády. Nebúri sa voči celému právnemu
poriadku, nebude teda niesť žiaden z týchto znakov revolučného konania. Avšak orgán štátnej,
resp. verejnej moci prijal/ vydal/ vedie, právnu normu/ rozhodnutie ako individuálny právny akt/vedie
politiku, ktorú subjekt práva a v tomto prípade nositeľ právnej povinnosti nepovažuje za legitímnu.
Nie je podľa neho v súlade s hodnotami, ktoré spoločnosť vyznáva, a keďže spoločnosť je tvorená
ľuďmi – ľud, resp. občania (podľa rozsahu pôsobnosti normy/rozhodnutia/politiky), sú pôvodným
suverénom, má možnosť apelovať na morálne a politické zmýšľanie spoločnosti. Väčšina autorov
vyžaduje pre uplatnenie občianskej neposlušnosti vyčerpanie všetkých možných legálnych
5
alternatív, a až po ich zlyhaní použitie protiprávneho konania, ako konania ultima ratio. Čo ale
v prípade, ak by uplatňovanie zákonných prostriedkov bolo časovo náročné, resp. jeho cieľ by bol
znemožnený. Dôvodom toho môže byť korupcia, lobbing alebo aj studená káva sudcu pri raňajkách.
Ide o častý jav, dokonca aj v spoločnostiach, o ktorých sa hovorí ako o pluralitných demokraciách.
Občianska neposlušnosť by mohla na problém, ktorý prinesie násobne vyššiu škodu nielen orgánom
štátu (v prípade nárokov na náhradu škody poškodeným), ale aj spoločnosti, upozorniť rýchlejšie
a efektívnejšie ako zdĺhavé sťažnosti a odvolania. Navyše výraz „všetky legálne prostriedky“ je dosť
široký a väčšine neposlušných morálne presvedčených o správnosti svojho konania nepôjde
o zbytočné porušenie práva, ktorého predmetom je maličkosť, banalita. Do stávky dávajú svoju
zodpovednosť, či už administratívnu alebo trestnú.
Neposlušní stoja medzi dvoma povinnosťami – 1) dodržať zákon prijatý legitímnou väčšinou
ústavného režimu, teda priznať, že režim je legitímny a 2) postaviť sa proti nespravodlivosti noriem,
6
ktoré porušujú liberálne zásady rovnej slobody a férovej sociálnej kooperácie. Pri tejto situácii totiž
dochádza ku konfliktu noriem, najčastejšie medzi národným právom, v pozitivistickom ponímaní,
a medzinárodným právom, v ktorom sa uplatňujú prirodzeno-právne princípy. Vo všeobecnosti teda
pôjde o konflikt medzi pozitívnym a nadpozitívnym právom. Subjekt práva sa musí rozhodnúť, ktorú
3

Tamtiež, s. 99.
Tamtiež, s.101.
5
Jedna z požiadaviek - RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a. s.
1995. s. 175.
6
BARŠA, P. Občanská neposlušnost v současné politické teorii, In: Fiala, P.: Politický extremismus
a radikalizmus v České republice, Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 47.
4
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z noriem (vrátane pravidiel a princípov) dodrží a tým pádom druhú poruší. Posúdenie protiprávnosti
konania už závisí od orgánov, ktoré to majú posúdiť.
Objektom takého protiprávneho konania bude právna norma. Jeho účelom však okrem
právnej normy – pri priamej neposlušnosti, môže byť aj konkrétna politika, program alebo
7
rozhodnutie vlády - pri nepriamej neposlušnosti a to prostredníctvom porušenia primárneho objektu
– právnej normy. Ak však aj ide o objekt iný ako je norma, musí byť porušené právo, právne
neutrálne konanie neposlušnosť nezakladá. Pri priamej neposlušnosti však ide najčastejšie
o normu. Už z pomenovania je zreteľné, že ide o protiprávne konanie, takže porušená musí byť
právna norma, nie morálna norma alebo spoločenská norma. To implikuje trest, ktorý je jej
charakteristickým znakom ako dôsledok. V tomto prípade však možno rozlíšiť až tri normy, ktoré
prichádzajú do úvahy pri občianskej neposlušnosti:
1)
norma, ktorá je porušená,
2)
norma, ktorá ju má nahradiť,
3)
a norma, ktorá toto konanie zastrešuje.
Porušená môže byť akákoľvek právna norma, od ústavy až po miestne predpisy. Proti ústave sa
však vystupuje zriedkavo, keďže práve ona stelesňuje normu v bode 3 a aktér ostáva voči nej
lojálny. Ústava, rovnako ako všetky normy, požaduje od občanov poslušnosť, ústavné princípy
zaručujú však aj morálny aspekt; nezakazuje kritiku a nevylučuje vlastnú reformu.
Priamu občiansku neposlušnosť môže charakterizovať konanie – aktívna forma protestu, ale
aj nekonanie – pasívna forma. Z tohto hľadiska bude jej miesto medzi výhradou svedomia
a nepriamou občianskou neposlušnosťou. Na rozdiel od výhrady svedomia, ktorá bude zo zásady
pasívna – neuposlúchnutie príkazu, odmietnutie splnenia právnej povinnosti, ktorú subjekt považuje
za rozpornú, v nesúlade s jeho presvedčením. Na druhej strane, nepriamu neposlušnosť bude vo
väčšine vystihovať aktívna forma – porušenie zákazu. Konanie priamej neposlušnosti sa stane
nedodržaním právnej povinnosti alebo jej porušením z dôvodu nesúladu príkazu práva v právnej
norme, o ktorej si subjekt práva myslí, že je v rozpore s princípom spravodlivosti, s princípom, resp.
normou ústavnou, alebo príkazom prameniacim z prirodzeného práva alebo je v rozpore
s hodnotami, na ktorých je fungovanie spoločnosti založené. Na rozdiel od jej nepriamej variácie,
bude jednoduchšie obhájiteľná pred súdom, vzhľadom na jej podobnosť s okolnosťou vylučujúcou
protiprávnosť – krajnou núdzou v trestnom práve, aj pri priamej neposlušnosti bude jednoduchšie
preukázať kauzálny vzťah medzi protiprávnym konaním a hroziacou škodou. Na rozdiel od krajnej
núdze však pri občianskej neposlušnosti nejde o bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ale skôr
o hrozbu pre demokratický poriadok, niektorý z jej princípov alebo jedna z hodnôt spoločnosti je
obmedzená štátnou, resp. verejnou mocou.
Príkladom priamej občianskej neposlušnosti môže byť prípad West Virginia State Board of
Education v. Barnette, v ktorom Najvyšší súd v roku 1940 v Západnej Virgínii rozhodol, že zákon,
podľa ktoréhoštudenti musia vzdávať česť vlajke je v súlade s ústavou; o tri roky toto
rozhodnutiezmenil.V tomto prípade je viditeľná úloha študentov, ktorí počas troch rokov
odmietalivzdávať česť americkej vlajke ako ich zákonnej povinnosti, konali teda
protizákonne,dopúšťali sa občianskej neposlušnosti; Najvyšší súd túto zrejmú chybu opravil v roku
1943. V rozhodnutí sa tento súd dokonca vyjadril tak, že okrem vylúčenia trestného postihuza
nevzdanie cti vlajke USA do budúcnosti, nebude vyvodzovať ani spätné trestné postihy, teda postihy
smerujúce do obdobia po prvom rozhodnutí. Hľadanie cesty prostredníctvom inýchprávnych
prostriedkov v prípade študentov nehralo rolu, pretože to bola otázka ichsvedomia, pričom boli
presvedčení, že neexistuje rozumná právna povinnosť, ktorou byboli viazaní. „Keby sme nemali tlak
disentu, nemali by sme dramatické vyjadreniemiery, v ktorej sa nejaké súdne rozhodnutie proti
nesúhlasiacemu pociťuje ako mylné,teda prejav, ktorý vo vzťahu k otázke, či bolo rozhodnutie
správne, je možný. Zvyšovaliby sme šancu, že nám budú vládnuť pravidlá, ktoré urážajú princípy, o
8
ktorých tvrdíme,že sa podľa nich správame.“
Podľa Dworkinovej teórie by sme mohli priamu a nepriamu občiansku neposlušnosť
vymedziť pomocou jeho dvoch hlavných stratégií „of justice based civil disobedience“
a) stratégia presvedčovacia – „persuasive, apeluje na morálny cit väčšiny, rozum – priama;

8

DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 269.
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b) stratégia nepresvedčovacia – non persuasive, nejde jej o zmenu názoru, ale o zvýšenie
nákladov realizácie nespravodlivého programu, ktorý má doviesť väčšinu k zmene postoja.
Príkladom môže byť vydieranie hrozbou sebaobetovania, znemožňovanie fungovania inštitúcií. –
nepriama.
Presvedčovacie stratégie zvyšujú kredibilitu občianskej neposlušnosti ako občiansky
zodpovedného postoja. Vzhľadom na jej objekt bude priama neposlušnosť vyjadrovať tzv.
„disobedience to law“, kým protest spočívajúci v nepriamej neposlušnosti predstavuje skôr
„disobedience to power“.
3

NEPRIAMA NEPOSLUŠNOSŤ
Kým priama občianska neposlušnosť je založená na protiprávnom konaní spĺňajúcom vyššie
uvedené znaky, ktoré je priamo smerované voči zákonu, rozhodnutiu alebo politike, ktoré sú podľa
názoru neposlušného nespravodlivé. Na druhej strane, pri nepriamej forme ide takisto o protiprávne
konanie, avšak mieriace na porušenie inej normy, ako je tá, proti ktorej vystupuje. Nepriama
neposlušnosť bude v prevažnej miere využívaná najmä ako protest proti konkrétnej politike,
považovanej za nespravodlivú, pretože zvyčajne voči nej neexistuje vhodný priamy spôsob
porušenia práva. „Nepriama občianska neposlušnosť je nepochybne najfrekventovanejšia forma
9
protestu“ . Ide o symbolické konanie, ktoré má najčastejšie podobu blokád, sit-ins, neoprávneného
vstupu na pozemok, neuposlúchnutie rozkazu, elektronických útokov na vládne weby a pod.
V drvivej väčšine prípadov ju však súdy zamietajú, čo znamená, že sa na ňu nenahliada ako na
protest svedomia, ktorý by mal byť potrestaný miernejšie. Rozdiel medzi oboma formami je
miestami veľmi ťažko postrehnúť; existuje príklad, keď „odmietnutie vojenského odvodu z dôvodu
nesúhlasu s nastavením podmienok odvodu zakladá priamu občiansku neposlušnosť, kým rovnaké
porušenie právnej povinnosti z dôvodu presvedčenia o nespravodlivosti vojny zakladá nepriamu
10
občiansku neposlušnosť.“
11
Adresátom civilnej neposlušnosti budú občania, nie sudcovia. Hovoríme o proteste, ktorý
má v úmysle apelovať na svedomie mlčiacej väčšiny. Z uvedeného vyplýva aj odhodlanosť
akceptovať trest. Čo v prípade, ak sa neposlušný bráni na súde argumentmi, ktoré možno len úzko
súvisia s tými, ktorými argumentoval v momente protestu a ktoré ho donútili porušiť právo? Bude
môcť svoje konanie naďalej za občiansku neposlušnosť? Bude môcť obhajovať svoje konanie
svedomím, ako politický protest?
Občianska neposlušnosť nezačína individuálnym rozhodnutím tvárou v tvár hodnote, ale
12
dohodou o spoločnom postupe. Toto konanie, ak chce byť občianskou neposlušnosťou, a ak chce
v liberálnej demokratickej spoločnosti požívať ochranu, ktorá jej patrí v zdravej právnej kultúre, musí
zotrvať pri svojej motivácii. Ak teda neposlušný zmení argumentáciu pred súdom a snaží sa
o liberáciu svojho konania nachádzaním možností v pozitívnom práve, ktoré mu právny poriadok
13
ponúka, je možné, že sa súd prikloní na jeho stranu, ale motivácia, s ktorou do protestu vstupoval,
sa nedostane k adresátovi – k verejnosti. Občianska neposlušnosť je obklopená mnohými
legálnymi prostriedkami, ktorými sa aktéri protestu priameho alebo nepriameho, obhajujú napriek
9

COHAN, J.A. Civil Disobedience and the Necessity Defense. Pierce Law Review. Vol. 6 No.1.
2007. s. 114.
10
QUIGLEY, W. P. The Necessity Defence in Civil Disobedience Cases: Bring it to Jury. New
England Law Review. Vol. 38:1.2003. s. 18.
11
FALCÓN Y TELLA, M. J. Civil Disobedience and Test Cases. In Ratio Juris. Vol. 17 No. 3
September.2004. s. 321.
12
ARENDT, H. Crises of the Republic: Lying in Politics; Civil Disobedience; On Violence; Thoughts
on Politics and Revolution. Harcourt, Brace, Jovanovich. New York 1972. s. 60.
13
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 193/03 z 30. marca 2004 - Prípad
Občianskeho združenia Ži a nechaj žiť. Išlo o ohlásené zhromaždenie – pouličný sprievod, ktorého
cieľom bolo formou hromadného prejazdu cyklistov po vybraných komunikáciách poukázať na
potrebu komplexnej podpory verejnej dopravy a systematického riešenia dopravy v meste.
Súčasťou toho bola aj neplánovaná 5 minútová blokáda križovatky na Šafárikovom námestí, v rámci
ktorej si účastníci minútou ticha pripomenuli všetky obete automobilizmu na Slovensku. Napriek
splneniu znakov občianskej neposlušnosti, obhajoba združenia bola postavená na práve na pokojné
zhromaždenie, ktoré Ústavný súd SR uznal.
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tomu, že ich konanie spĺňa znaky protiprávneho konania vo forme občianskej neposlušnosti. Týmito
prostriedkami sú sloboda prejavu, právo na pokojné zhromaždenie, právo na protest, petičné právo,
právo na politickú účasť, právo na štrajk, sloboda myslenia a svedomia a právo na súdnu ochranu.
Niekedy je preto aj zložité odlíšiť občiansku neposlušnosť od niektorého z nich. Hlavným
rozpoznávacím znakom je protiprávnosť. Príkladom môžu byť štrajky autodopravcov. V prípade
zmieneného štrajku, ktorý sa uskutočnil na prelome januára a februára 2010, žiadali
autodopravcovia zníženie rozsahu spoplatnených ciest I. triedy z vtedajších takmer 1 500 kilometrov
na 333 kilometrov alebo pozastavenie mýta na hlavných cestách do konca júna. Z rokovaní vzišla
dohoda, že autodopravcovia platiaci mýto budú dostávať faktúry aj s presnými údajmi o
prejazdených úsekoch a budú si tak môcť skontrolovať kde, kedy a za koľko zaplatili. Vodiči
kamiónov síce „štrajkovali“, avšak štrajk je v našom právnom poriadku upravený v rámci Ústavy
14
15
SR a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní . Keďže autodopravcovia úmyselne
16
blokovali verejné komunikácie, podľa cestného zákona sa dopustili priestupku . Išlo teda
o protiprávne konanie – svedomité a úmyselné, prezentované verejne, kolektívne, nenásilne s istým
inovatívnym cieľom. Prostredníctvom blokády ciest autodopravcovia chceli zmeniť podmienky
povinnosti platby mýta. Keďže ani zákon definujúci zákonný štrajk sa pre tento prípad nemohol
uplatniť, ich konanie nemalo oporu v zákone. Z toho dôvodu si myslím, že išlo o nepriamu formu
občianskej neposlušnosti, pričom právna norma, voči ktorej sa rozhodli vystúpiť bola upravená
v zákone č.25/2007 Z. z. o elektrickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií, a cestný zákon sa stal predpisom, upravujúcim právnu normu, ktorej porušením
autodopravcovia chceli upútať pozornosť verejnosti. Ďalším aktuálnym príkladom môže byť fakt, že
v nasledujúcich dňoch očakáva hlavné mesto Bratislava podobný prejav nesúhlasu, ktorý sa bude
takisto viazať na porušenie cestného zákona, prostredníctvom ktorého sa taxikári rozhodli
demonštrovať nimi zmienené likvidačné podmienky ohľadom nového systému vydávania koncesií.
Z praxe a z empirického exkurzu do judikatúry vyplýva, že nepriama neposlušnosť(?) je
ťažšie obhájiteľná ako jej priamy variant, a to najmä pri použití argumentácie krajnej núdze ako
okolnosti vylučujúcej protiprávnosť, alebo v USA spomínanej ako „necessity“. Dôvodom je
nedostatočná zreteľnosť preukázania kauzálneho spojenia medzi konaním a hrozbou, jej cieľom je
upútať pozornosť spoločnosti. Z toho dôvodu v americkej judikatúre od roku 1991 existuje
17
precedens vylučujúci nepriamu občiansku neposlušnosť subsumovať pod „necessity“.
4

„TEST CASES“ A DEMOKRATICKÁ NEPOSLUŠNOSŤ
V rámci teórie existuje mimo občianskej neposlušnosti aj iná forma práva na nesúhlas
v angloamerickom právnom systéme, a to tzv. test case. Ide o „súdnu žalobu zameranú na
18
ustanovenie interpretácie novej legislatívy“ alebo, podľa Ronalda Dworkina, o súdny spor, do

14

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., čl. 37 ods. 4 - Právo na štrajk sa zaručuje.
Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a
ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.
15
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
§ 16 ods. 1 - Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a
zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok v spore o
uzavretie kolektívnej zmluvy vyhlásiť štrajk.
§ 20 ods.1 - Nezákonný podľa tohto zákona je štrajk, písm. d) vyhlásený alebo začatý z iných
dôvodov, než sú uvedené v § 16.
16
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
§ 22 Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur
9)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak
a) bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením
1. užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné
účely, než na ktoré sú určené, s výnimkou nadmerných a nadrozmerných prepráv (zvláštne
užívanie).
17
United States v. Schoon 971 F.2d 193 (1992).
18
RAWLS, J. Teórie spravedlnosti. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s. 1995, s. 175.
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19

ktorého tento experiment vyústi; má povahu overovania súperiacich hypotéz.
V angloamerickom
systéme sa občianska neposlušnosť spolupodieľa na tvorbe spravodlivého zákonodarstva. Také
20
občianske experimentovanie a proces sporu zaisťuje, aby tvorba práva dodržiavala parametre.
Tento inštitút je zameraný na kontrolu ústavnosti v demokratickom právnom poriadku. Jeho
podstatou je aktívne konanie subjektu za účelom získania si pozornosti tak verejnosti, ako aj súdov,
od ktorých aktér konania očakáva, že sa budú otázkou protiústavnosti konkrétnej normy zaoberať.
Podstatou je konanie, ktoré je založené na nedodržaní/porušení právnej povinnosti za účelom
získať názor súdu o protiústavnosti právnej normy. Otázkou však ostáva, či nesúhlas s právom,
podniknutý s cieľom vzniesť námietku protiústavnosti porušeného práva zakladá občiansku
21
neposlušnosť? V takom prípade existovala nezákonnosť vo formálnom zmysle, avšak neexistovala
nelegitímnosť, v zmysle materiálnom. Konanie teda bude legitímne, avšak nebude legálne podľa
právnej normy platnej v čase protiprávneho konania. Pre prívržencov prirodzeného práva dokonca
konanie nebude ani protiprávne, keďže norme – právu, ktorému chýba legitimita, so spätnou
účinnosťou chýba vlastnosť práva – legitimita. V súvislosti s tým vzniká otázka, či bude občianska
neposlušnosť porušením práva aj v prípade, ak takáto norma bude v budúcnosti vyhlásená za
22
neplatnú?
Teória sa rozdeľuje v názore, že takéto konanie o titul občianskej neposlušnosti s jej
základným znakom – protiprávnosťou, nepríde. Jeden názor predstavuje Cohenova teória, ktorá
tvrdí: že ak dôjde k uspokojivému rozhodnutiu súdu, resp. zmene práva ex nunc – pôjde
o občiansku neposlušnosť, naopak, ak pôjde o účinky ex tunc, teda spätne, nepôjde o také konanie.
„Aj tí, ktorí skúšajú „test case“ sú obhájení, nemôže to znamenať, že konanie bolo právne
23
i protiprávne; právne ospravedlnenie anuluje každú občiansku neposlušnosť.“ To má význam
v retrospektívnom pohľade. Hypotetickým príkladom môže byť protiprávne konanie v období
totalitného režimu, ktorého súčasťou je právna norma, ktorá spĺňa všetky požiadavky, aby bola
vyhlásená za legálnu. Avšak na to, aby splnila požiadavky legitímnosti, jej chýba podmienka, že
akceptuje hodnoty, ktoré vyznáva celá spoločnosť. Napríklad – norma je negatívne zameraná proti
určitej skupine obyvateľstva. Odvážny aktér občianskej neposlušnosti, keďže ide o totalitný režim,
bude s najväčšou pravdepodobnosťou perzekvovaný, a to rovnako akoby spáchal protiprávne
konanie alebo dokonca tvrdšie. Po páde režimu sa spoločnosť snaží napraviť krivdy, ktoré boli
napáchané. Normu, ktorú odvážny neposlušný porušil, zákonodarný zbor vyhlási za neplatnú, a to
ex nunc alebo ex tunc. Pri účinkoch zrušenia právnej normy ex nunc sa postavenie neposlušného
nemení. Povedzme ale, že nespravodlivá právna norma bola zrušená s účinkami ex tunc. Aj napriek
tomu, že vzhľadom na neplatnosť právnej normy, neposlušný neporušil žiadnu právnu povinnosť(z
hľadiska súčasného práva), napriek tomu jeho konanie musí byť konštatované ako občianska
neposlušnosť, ak aj jeho odvážne konanie prispelo k zrušeniu nespravodlivých právnych noriem,
avšak nebude trestuhodným konaním, ako tvrdí Freeman „ak si človek stojí za tým, že porušil právo
úmyselne, tak to bude občianska neposlušnosť, aj vtedy, ak mu dá súd za pravdu.“ Ide o konanie,
ktoré je v čase konania nelegálne alebo s ktorým sa zaobchádza, akoby bolo nelegálne. Rozdiel
medzi „test case“ a občianskou neposlušnosťou je najmä publikum, ktoré chcú aktéri upútať. Kým
pri neposlušnosti je cieľom zasiahnuť laickú verejnosť, v najlepšom prípade mlčiacu väčšinu, od
ktorej sa očakáva spätná väzba. V prípade „test case“ sa tento nesúhlas odohráva v súdnej sieni
24
a cieľom je zásah orgánov do právneho systému. Aj v prevedení je možné vidieť značný rozdiel,
kým pri neposlušnosti pôjde o konanie kolektívne, testovací prípad vyžaduje minimálne jednotlivca,
25
ktorý skúša právo, „tries the law“. Hannah Arendtová vyčíta vo svojom republikánskom pohľade na
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COHEN, Carl. 1966. Civil Disobedience and the Law. Rutgers Law Review 21. s.7-9.
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ROSENBERG, B. E.. The Morality of Civil Disobedience in a Democratic State. Thesis. Harvard
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občiansku neposlušnosť Rawlsovi a Dworkinovi, že nedokážu dostatočne oddeliť „test case“
a neposlušnosť. Rawls považuje občiansku neposlušnosť iba za jeden z druhov „test case“.
26
V kontinentálnom práve je podobným inštitútom tzv. „demokratická neposlušnosť.“ Vznikla
v dielni švajčiarskeho právnika Phillipa Doblera, ktorý ju považuje za akúsi „tretiu cestu“ medzi
nekritickým prijímaním a nekritickým odmietaním neposlušnosti ako formy odporu. Od subjektívnej
občianskej neposlušnosti ju odlišuje objektivita kritérií. Táto forma neposlušnosti je vytvorená na
základe teórie Karla Raimunda Poppera o kritickom realizme: „Ak je podľa Thoreaua a Gándího
kritériom občianskej neposlušnosti rozhodnutie svedomia, morálne a hodnotové predstavy,
27
v prípade kritického racionalizmu ide o úsilie zlepšiť demokratický poriadok a politickú spoločnosť.“
Taká snaha o zlepšenie právneho poriadku by mu mala byť vlastná a akt neposlušnosti by zas mal
byť podnetom eventuálnej revízie väčšinového rozhodnutia. V dokonalej demokracii je odpor
vylúčený, v tyranii sa uplatňuje právo na odpor/ revolúciu. V štátoch približujúcich sa k demokracii je
miesto pre demokratickú neposlušnosť, pretože disidenti a neposlušní občania patria k živej
28
otvorenej demokracii, Habermas takých občanov nazýva strážcami demokratického štátu. Takáto
demokratická neposlušnosť musí byť uskutočnená verejne, s politickým motívom, s cieľom upútať
pozornosť verejnosti a zmeniť jej postoj. Z toho vyplýva, že na rozdiel od občianskej neposlušnosti,
najmä v priamej forme, ktorá bude mať prevažne pasívny charakter, demokratická neposlušnosť sa
bude musieť prejaviť v aktívnej podobe.
Aj tu však existuje odporujúci názor: „dobrý demokrat by sa nemal pridať k neposlušnosti,
29
ktorá zahŕňa verejné porušenie práva/politiky vlády ktoré považuje za legitímne“ . Z toho dôvodu by
v súlade v s princípom väčšiny občianska neposlušnosť nebola neospravedlniteľná preto, lebo by
porušovala právo, ale preto, že úmyselne porušuje procedurálne pravidlá v demokratickej
spoločnosti, ktoré sú pre demokrata základom spravodlivej vlády. Avšak aj keď neposlušnosť
podkopáva princíp väčšiny, neznamená to, že nikdy nemôže byť oprávnená. Najmä v prípade jej
priamej formy môže byť zameraná na pravidlá a politiku, ktoré sú prijaté vládou zvolenou
v demokratických voľbách, ktorých negatíva však neposlušnosť preváži svojím prínosom, pri
porušení princípu väčšiny. Navyše nemožno stotožňovať pojem demokracie a princípu väčšiny,
keďže demokracia je model a princíp väčšiny jeden z čiastkových princípov, ktorý model tvoria.
Okrem neho však demokracia zahŕňa aj mnoho iných princípov, ako sú princíp plurality alebo
princíp ochrany menšín. Z toho vyplýva, že „dobrý demokrat niekedy musí porušiť princíp väčšiny,
aby ochránil demokraciu“, treba však dodať, že „je nutné nedodržať nespravodlivé právo, aj keby
30
malo viesť k revolúcii, ale takýto občan sa nemôže nazývať demokratom.“
5

ZÁVER
Protiprávne konanie nesúce znaky občianskej neposlušnosti sa skladá z dvoch častí, a to zo
samotného protiprávneho konania a z odpovede moci. Kým formu jej uskutočnenia si môže aktér
zvoliť sám, rozhodnutie súdu už nebude v jeho rukách. Úlohou neposlušného bude zvoliť si vhodné
prostriedky na vyjadrenie svojho nesúhlasu a dúfať v ochotu súdnej moci vyniesť rozsudok
s miernejším trestom, vzhľadom na svedomitú povahu jeho protestu.
Ako teda posudzovať priamu občiansku neposlušnosť? Riešením by mohlo byť nepovažovať
ju ani za úplne legálnu, ani úplne nelegálnu, pričom nejde o pojmy, ktoré si protirečia, ale o dva
31
extrémy jedného druhu. MacGuigan na to používa pojem „paralegal“ a z toho dôvodu bude mať
neposlušný právo na miernejší trest ako pri protiprávnom konaní, ktoré by nespĺňalo podmienky
občianskej neposlušnosti. V súvislosti s týmto sa otvára otázka možnosti práva na občiansku
neposlušnosť (right to civil disobedience), ktoré evokuje formálne subjektívne právo, alebo
postačuje dodatočné rozhodnutie orgánov moci o tom, či vyhovejú takémuto argumentu v prípade,
26

KYSELA, J. Právo na odpor a občanskou neposlušnost, Brno: Doplněk, 2001, s. 100.
Tamtiež, s.102.
28
Citované podľa: KYSELA, J. s. 103.
29
KELLNER, M.M.: Democracy and Civil Disobedience. The Journal of Politics. Vol. 37. 1975. s.
901.
30
COHEN C. In KELLNER. M. M. Democracy and Civil Disobedience. The Journal of Politics. Vol.
37. 1975, s. 900.
31
FALCÓN Y TELLA, M. J. Civil Disobedience and Test Cases. In Ratio Juris. Vol. 17 No. 3,
September.2004. s.318.
27

118

že bola neposlušnosť legitímna - materiálne spravodlivá, prispela k materiálnej spravodlivosti, ale
napriek tomu nelegálna. Je však nebezpečné povýšiť právo na neposlušnosť na subjektívne právo
z hľadiska ohrozenia právnej istoty a jednej z hlavných povinností občana vyplývajúceho z fiktívnej
spoločenskej zmluvy, t. j. povinnosti dodržiavať platné právo. Nemožno ju legalizovať, a tým aj
subjektívne právo na jej použitie, ale „mali by sme trošku pootvoriť dvere, a zlepšiť podmienky
32
tolerancie, ktoré umožnia občiansku neposlušnosť a tá oživí spoločnosť.“
K odôvodnenosti občianskej neposlušnosti je nutné dodať, že demokratická politika nemusí
byť lepšia než snahy osvieteného tyrana, je však možné ju zmeniť. Panstvo je totiž legitimované až
kontrolou. Ak je najvyšším argumentom pre vylúčenie použitia občianskej neposlušnosti možnosť
všeobecných volieb v istom pravidelnom časovom období, problém môže nastať v prípade, ak
zvolený zákonodarný zbor a kreovaná vláda nekonajú v súlade s hodnotami, ktoré uznáva
spoločnosť alebo nastane stav veľmi podobný mnohým konštitučným demokraciám, vrátane tej
našej, kde nepriama demokracia získala podobu, v ktorej sú zvolení predstavitelia takí vzdialení
pôvodnému suverénovi – občianstvu, ktoré nad nimi nemá žiadnu kontrolu ani legálnu brzdu voči
ich konaniu. Prípadne sa rozhodovanie kompetentných musí riadiť príkazmi „šedých eminencií“
v pozadí, oligarchov, ktorých záujmy budú uprednostnené pred záujmami občanov. Preto voľby nie
sú primárnymi mechanizmami kontroly, „ale skôr pilierom typu demokracie – neliberálnej. To je
33
demokracia absolutizujúca význam volieb a väčšinového rozhodovania.“ Naopak Fareed Zakaria
je obhajcom „konštitučného liberalizmu“ či „liberálnej demokracie“, t.j. systému zdôrazňujúceho
34
deľbu a kontrolu moci, ako aj garanciu ľudských práv.
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VZÁJOMNÁ KOMPARÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY VOLIEB
PREZIDENTA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ČESKEJ
REPUBLIKE1
Jana Feciľaková
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Abstrakt: Príspevok približuje voľby prezidenta Slovenskej republiky a prezidenta Českej republiky
s dôrazom na základné rozdiely slovenskej a českej volebnej právnej úpravy. Po všeobecnom
vymedzení pojmu volieb z pohľadu slovenských a českých právnych teoretikov, autorka stručne
popisuje platnú slovenskú právnu úpravu s uvedením základných nedostatkov, ktoré by v rámci
úvah de lege ferenda bolo potrebné zmeniť (názor autora). Českú právnu úpravu volieb prezidenta
príspevok približuje vo svetle aktuálnych zmien v roku 2012.
Kľúčové slová: voľby, volebná právna úprava, prezident, komparácia.
Abstract: Contribution approaching election of the President of the Slovak Republic and President
of the Czech Republic with an emphasis on the fundamental differences in the Slovak and Czech
electoral legislation. After a general definition of the election from the perspective of Czech and
Slovak legal theorists, the author briefly describes the valid Slovak legislation stating the
fundamental weaknesses, which have to be changed in the framework of considerations de lege
ferenda (author's opinion). Czech legislation of the presidential elections brings contribution in the
light of recent changes in 2012.
Key words: election, legal rules of election, president, comparison.
1

ÚVOD
Hlava štátu je tradične chápaná ako jeden z najvyšších ústavných štátnych orgánov
a súčasne ako najvyšší predstaviteľ suverénneho štátu. V uvedenom zmysle je logické osobitné
postavenie hlavy štátu v ústavnom systéme, čo je odrazom jednak historického vývoja a jednak
2
funkcií, s ktorými je tento najvyšší ústavný štátny orgán spájaný.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že inštitút hlavy štátu je spojený s vývojom
3
monarchistických a republikánskych foriem vlád. Oddelením výkonnej moci od funkcie panovníka
sa v procese vývoja parlamentného systému postupne vytvoril orgán, ktorý dostal pomenovanie
4
hlava štátu – prezident. Vývoj tohto inštitútu, spôsob voľby hlavy štátu, ako aj celkové postavenie
5
prezidenta nie je možné účinne izolovať od vývoja štátu ako takého.
1

Príspevok predstavuje výstup z riešenia čiastkovej úlohy grantového projektu VEGA 1/0692/12
|13| - Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva.
2
FILIP, J. – SVATOŇ, J. – ZIMEK, J.: Základy štátovědy. 2. vydanie. Brno: MU Brno, 1997. s. 213
a nasl..
3
OROSZ, L. – ŠIMUNIČOVÁ, K.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava:
Veda, vydavateľstvo SAV, 1998. s. 9 a nasl..
4
CIBULKA, Ľ: Prezident SR – ústavné postavenie v kontexte 15-tich rokov Ústavy Slovenskej
republiky. In: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach,
2008. s. 193.
5
Historicky sa ustálili dva názory na ústavné postavenie hlavy štátu (prezidenta) v parlamentnej
forme vlády: 1. hlava štátu chápaná ako súčasť výkonnej moci (druhou zložkou je vláda) –
dualistická koncepcia výkonnej moci, 2. hlava štátu chápaná ako samostatná (neutrálna) zložka
moci, ktorej úlohou by malo byť integrujúce, vyvažujúce a sprostredkujúce pôsobenie pri riešení
ústavných, resp. ústavno-politických konfliktov medzi ostatnými zložkami moci.
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Z hľadiska spôsobov, akými môže byť ustanovená hlava štátu v parlamentných republikách,
6
platí ako pravidlo tzv. volebný princíp. Prezident ako hlava štátu je volený na časovo obmedzené
funkčné obdobie:

parlamentom (napr. Maďarsko, Slovinsko, Turecko, Grícko,..)

ústavou stanoveným špeciálnym volebným kolégiom (napr. Spolková republika
Nemecko, Taliansko, India,..)

alebo občanmi (napr. Poľsko, Francúzsko, Rusko)
Slovenská republika a Česká republika predstavujú z pohľadu formy vlády parlamentné
republiky na čele s prezidentmi, ktorí sú v súčasnosti volení priamou voľbou – občanmi.
V Slovenskej republike sa priama voľba vykonáva od roku 1999, v Českej republike od roku 2013.
2

VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE VOLIEB Z POHĽADU SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH
AUTOROV
Pojmovo je možné voľby vymedziť ako právom upravený, časovo a miestne zladený
proces kreácie zastupiteľských zborov ako kolegiátnych predstaviteľov suverenity či
samosprávy tých, ktorí ich kreujú.
„Voľby sú v demokratických formách štátu základnou a pravidelnou formou, prostredníctvom
ktorej sú ustanovené orgány (reprezentanti) a štátni funkcionári určitého spoločenstva ľudí cestou
7
hlasovania.“ .
Voľby je možné vymedziť aj ako „metódu, prostredníctvom ktorej sa vyberajú vhodné osoby
na účely reprezentácie. Voľby sa nesmú stať nástrojom manipulácie s vôľou ľudu, ale musia
zaručovať slobodné vyjadrenie tejto vôle pri výbere predstaviteľov ľudu do zákonodarných
8
orgánov.“
Širšiu definíciu volieb podáva J. Filip vo svojej učebnici „Ústavní právo České republiky“,
podľa ktorej: „Voľby sú časovo a miestne zladený, v základných otázkach právne upravený proces
kreácie reprezentácie suverenity ľudu alebo samosprávy územných spoločenstiev občanov. Kreácia
prebieha na základe výberu z viacerých pozitívnych možností po splnení vopred určených a v
demokratickejspoločnosti dostupných požiadaviek na strane uchádzačov o funkciu osobným
rozhodovaním tých, ktorí ich kreujú a ktorí z nich môžu byť vylúčení iba v rozumne zdôvodnených
9
prípadoch.“
„Voľby predstavujú jeden zo základných mechanizmov participácie v demokratických
systémoch. Volebné právo je tvorené dôležitým súborom pravidiel, ktoré v demokratickej
spoločnosti umožňujú ak už nie vládu ľudu, tak aspoň vládu jeho väčšiny, ktorej záujem sa vo
10
väčšej či menšej miere prekrýva so záujmami všetkého obyvateľstva.“
Voľby je možné charakterizovať aj ako „prostriedok, ktorý legitimizuje verejnú moc, nakoľko
v parlamentnej republike je žiaducim jav, keď predstaviteľ verejnej moci odvíja svoju legitimitu od
11
primárnych pôvodcov štátnej moci, t.j. od voličov.“ Podľa Karla Loewensteina „Voľby slúžia v
12
prvom rade na potvrdenie nositeľov moci vo vláde a v parlamente pomocou voličov“.
Práve občania disponujúci aktívnym volebným právom (právom voliť) rozhodujú
v parlamentných voľbách o tom, komu zveria na nasledujúce volebné obdobie verejnú moc. Podľa
L. Orosza „uvedené rozhodnutie občanov prijaté vo voľbách nadobúda faktickú, ale i právnu
6

Pre republikánsku formu štátu je voľba jediným možným spôsobom výberu hlavy štátu, nakoľko je
základom demokratickej legitimity jeho (štátnej) moci.
7
PALÚŠ, I. - SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 3 vydanie. Košice: UPJŠ
v Košiciach, 2010. s. 214.
8
BRÖSTL, A.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2010. s. 238.
9
FILIP, J.: Ústavní právo České republiky (Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR). Brno:
Masarykova univerzita a vyd. Doplněk, 2003. s. 417.
10
TÓTHOVÁ, M.: Inštitút volebnej sťažnosti a ochrana volebného práva v štátoch V4. In: Voľby
2006 v štátoch V4. Prešov: SLOVACONTACT, 2006. s. 240.
11
BALOG, B.: Voľby a volebná kampaň po Simpsonovsky. In: Právo v umění a umění v právu:
Zborník Olomoucké debaty mladých právníku 2011. Olomouc: Leges, 2011. s. 94.
12
BRÖSTL, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. s. 238.
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relevanciu až v procese nasledujúcom v období bezprostredne po voľbách – v procese
odovzdávania a preberania moci, ktorý zahŕňa v parlamentných demokraciách predovšetkým
konštituovanie novej vlády, a v širšom kontexte aj konštituovanie nového vedenia parlamentu
13
odzrkadľujúce výsledky volieb...“
Na základe uvedených výrokov si dovolíme tvrdiť, že voľby sú odzrkadlením existujúceho
rozloženia politických potrieb a záujmov v modernej pluralitnej spoločnosti. Napomáhajú
vytvárať takú politickú atmosféru, ktorá umožňuje slobodne vyjadrovať svoje politické záujmy. V
takto chápaných slobodných voľbách nie je pritom dôležité len to, kto sa na nich môže zúčastniť,
dôraz je potrebné klásť taktiež na procesnú stránku ich prípravy či realizácie. To znamená, že pre
slobodné voľby nestačí to, aby prišlo voliť čo najviac voličov, musí byť splnená tiež požiadavka, aby
sa každý volič mohol slobodne rozhodovať, ktorému kandidátovi resp. politickej strane odovzdá svoj
14
hlas. Na to je však potrebné, aby boli rešpektované základné princípy demokratickej spoločnosti.
3

VOĽBY PREZIDENTA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ČESKEJ REPUBLIKE
Konštituovanie Slovenskej republiky a Českej republiky ako samostatných, suverénnych
štátov so všetkými tomu zodpovedajúcimi atribútmi v roku 1993 prirodzene vnieslo do sústavy
najvyšších štátnych orgánov oboch štátov inštitút hlavy štátu – prezidenta. Napriek dlhoročnej
existencii spoločného štátu, podobnej, resp. častokrát identickej právnej úprave v mnohých
15
oblastiach či celkovej právnej „príbuznosti“ oboch štátov, existovala ešte do roku 2012 rozdielna
právna úprava volieb prezidenta. Zásadný rozdiel spočíval v spôsobe voľby hlavy štátu.
V podmienkach Slovenskej republiky, od roku 1999 existovala priama voľba prezidenta občanmi
Slovenskej republiky. V Českej republike až do roku 2012 bola hlava štátu výlučne volená
parlamentom.
V nasledujúcom texte príspevku sa pokúsime, vzhľadom na aktuálnosť zmien českej právnej
úpravy, priblížiť platnú právnu úpravu volieb prezidenta Slovenskej republiky s dôrazom na základné
rozdiely v porovnaní s právnou úpravou platnou pred i po roku 2012 v Českej republike.
4

VOĽBY PREZIDENTA Z POHĽADU SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Hlavou Slovenskej republiky je prezident, ktorý reprezentuje štát navonok i dovnútra a svojimi
16
rozhodnutiami zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov .
Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšetkým v Ústave Slovenskej republiky, v
článkoch 101 až 107 a v zákone č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o
ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov. Prezidenta volia od
roku 1999 občania Slovenskej republiky vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným
hlasovaním na obdobie päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do
17
Národnej rady Slovenskej republiky. Za prezidenta môže byť zvolený (pasívne volebné právo)
občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a
v deň volieb dosiahol vek 40 rokov. Tá istá osoba môže byť zvolená najviac v dvoch po sebe
nasledujúcich funkčných obdobiach. Voľby sa konajú na území Slovenskej republiky.
Pomerne skorá zmena spôsobu voľby hlavy štátu v Slovenskej republike bola spôsobená
neschopnosťou národnej rady zvoliť hlavu štátu predpísanou 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to
už pred uplynutím funkčného obdobia prvého prezidenta Slovenskej republiky. Ústava totiž
neobsahovala žiadne liberalizačné podmienky pre prípad, že žiaden z kandidátov nezíska

13

OROSZ, L.: Právna úprava procesu preberania moci po parlamentných voľbách v štátoch V4. In:
Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov: SLOVACONTACT, 2006. s. 63.
14
Dokonca i v niektorých nedemokratických režimoch je kladený obrovský význam na výsledky
volieb, ktoré, aj keď zväčša zmanipulované, majú určitým spôsobom dopomôcť k legitimizácií moci
vládnucich elít.
15
Tak Slovenská republika, ako aj Česká republika patria k štátom kontinentálneho typu právnej
kultúry.
16
Čl. 101 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb..
17
K nadobudnutiu aktívneho volebného práva pre volby do NR SR zákon č. 333/2004 Z.z. o
voľbách do NR SR požaduje splnenie dvoch podmienok a to štátne občianstvo SR bez ohľadu na
dobu a titul nadobudnutia a dosiahnutie veku 18 rokov najneskôr v deň volieb.
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predpísanú väčšinu. Išlo o riešenie typické pre socialistické ústavy, v ktorých sa žiadne obavy
z nezvolenia prezidenta nepredpokladali.
Napriek vykonanej zmene spôsobu voľby hlavy štátu a zároveň odstráneniu mnohých
18
nedostatkov právnej úpravy novelou ústavy ústavným zákonom č. 9/1999 Z.z. (tzv. prezidentská
novela), možno podľa nášho názoru aj tak konštatovať nedostatočnosť právnej úpravy volieb
prezidenta Slovenskej republiky.
Nedostatkom slovenskej právnej úpravy pri voľbách prezidenta je z nášho pohľadu
nemožnosť podieľať sa na hlasovaní zo zahraničia. Schválená česká právna úprava, na základe
ktorej sa v roku 2013 uskutočnila prvá priama voľba prezidenta Českej republiky občanmi, umožňuje
podieľať sa na hlasovaní tiež občanom Českej republiky s trvalým pobytom mimo územia republiky.
Dokonca slovenská právna úprava volieb do Národnej rady Slovenskej republiky umožňuje
hlasovanie zo zahraničia. Prečo teda odopierame právo voliť občanom Slovenskej republiky pri
voľbách prezidenta? Podľa nášho názoru, by malo byť umožnené zúčastniť sa na voľbách aj
občanom Slovenskej republiky, ktorý sa zdržiavajú mimo územia štátu. V prípade, ak občan má
záujem podieľať sa na výbere hlavy štátu, ktorého je občanom, nemal by mu zákonodarca brániť
v záujmoch o smerovanie vlastného štátu.
Z nášho pohľadu sa ako problematické javí tiež ustanovenie týkajúce sa apolitickosti hlavy
štátu. Prezident SR by nemal byť členom žiadnej politickej strany. V parlamentnej forme vlády sa
totiž od hlavy štátu očakáva, že bude svoj úrad zastávať nestranícky. Nemá vstupovať do
každodenných politických zápasov a zasiahnuť má až vtedy, keď je ohrozený chod ústavných
orgánov. No i napriek tejto skutočnosti, pravidelne pred voľbami sa jednotlivé politické strany
vyjadrujú k podpore kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Politické strany otvorene
presadzujú „svojich“ kandidátov. To, že zvolený prezident po voľbách vystúpi z politickej strany ešte
neznamená, že je apolitický, a že pri svojich rozhodnutiach nebude podporovať koncepcie
presadzované „materskou“ politickou stranou. Navyše slovenská právna úprava neobsahuje
ustanovenie zakazujúce prezidentovi predvolebné členstvo v politickej strane, dokonca
nenachádzame ani ustanovenie o povinnosti vzdať sa svojho členstva po vymenovaní za prezidenta
SR. Požiadavka apolitickosti hlavy štátu je v Slovenskej republike nereálna, každý štátny funkcionár
sa podieľa na tvorbe politiky. V rámci úvah de lege ferenda by však podľa nášho názoru bolo
potrebné uvažovať o zakotvení povinnosti nestraníckosti, tzn. o povinnosti vzdať sa členstva
v politickej strane po vymenovaní za prezidenta Slovenskej republiky.
5

ČESKÁ PRÁVNA ÚPRAVA VOLIEB PREZIDENTA
Postavenie prezidenta Českej republiky v ústavnom systéme charakterizuje český štát ako
republiku s parlamentnou formou vlády. Z toho dôvodu je pre ústavné postavenie prezidenta
podstatné predovšetkým ustanovenie čl. 54 ods. 1 ústavy, podľa ktorého: „Prezident je hlavou
štátu“.
Prezident ako hlava štátu je, resp. by mal byť dôležitým stabilizačným prvkom v ústavnom
systéme a jeho postavenie by nemalo byť ovplyvňované politickým nátlakom. Práve táto skutočnosť,
spolu so širokou podporou verejnosti pre zavedenie priamej voľby hlavy štátu, sa stala jedným
z rozhodujúcich dôvodov pre zmenu spôsobu voľby prezidenta v Českej republike.
Základným cieľom bolo teda minimalizovať vplyv dvojkomorového parlamentu na voľbu hlavy štátu.
V roku 2013 sa v Českej republike konali prvé priame voľby prezidenta republiky. Základom
právnej úpravy sa popri Ústave Českej republiky (vrátane novely ústavným zákonom č. 71/2012
Sb.) stal predovšetkým zákon č. 275/2012 Sb. o voľbe prezidenta republiky a o zmene niektorých
zákonov (zákon o voľbe prezidenta republiky), ktorý priniesol výrazne zmeny v spôsobe voľby hlavy
štátu.
Do prijatia ústavného zákona č. 71/2012 Sb. a uvedeného volebného zákona, prezidenta
Českej republiky volili obe komory parlamentu na spoločnej schôdzi. Zvolený bol kandidát, ktorý
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SOMOROVÁ, Ľ. – RAKUŠANOVÁ, S.: Právne postavenie prezidenta v historickom kontexte. In:
Postavenie verejných funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ
v Košiciach, 2012. s. 91 a nasl..
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získal nadpolovičný počet hlasov prítomných poslancov Poslaneckej snemovne i nadpolovičný
19
počet hlasov prítomných senátorov.
Po prijatí ústavného zákona a volebného zákona o voľbách prezidenta Českej republiky sa
voľba prezidenta koná v súlade s čl. 56 ústavy tajným hlasovaním na základe všeobecného,
rovného a priameho volebného práva.Prezidentom republiky môže byť výlučne občan Českej
republiky, ktorý je voliteľný do Senátu a dosiahol vek 40 rokov. Nikto nemôže byť zvolený viac ako
dvakrát za sebou.
Napriek priaznivému hodnoteniu vykonanej zmeny volieb prezidenta Českej republiky zo
strany tak odborníkov ako aj širokej verejnosti, je predčasné po prvej priamej voľbe konštatovať, že
nové riešenie, vzhľadom na ústavné tradície a existujúcu politickú situáciu bolo tým najvhodnejším.
Všetko ukáže až čas.
6

ZÁVER
Každý volič je oprávnený využiť svoje volebné právo a podieľať sa tak na delegácii „svojho“
zástupcu na výkon funkcie prezidenta. Dovolíme si tvrdiť, že ignorovanie volieb prezidenta je
prejavom nezáujmu o smerovanie vlastného štátu. Sme presvedčení o tom, že je nevyhnutné, aby
občania Slovenskej republiky, resp. občania Českej republiky aktívne využívali svoje volebné právo,
zúčastňovali sa na voľbách a tak ovplyvňovali celoštátnu politiku.
Podľa O. Krejčího: „Voľby sú sviatkom demokracie. Vždy boli a navždy zostanú mimoriadnou
aktivitou každého občana. Avšak, tak ako je možné oslavovať Vianoce bez znalosti astronomických
zákonitostí slnovratu či legendy o narodení Ježiša Krista, je možné sa zúčastniť (resp. nezúčastniť)
volieb bez pochopenia ich skutočného významu. Priemerný občan sa v politických procesoch
nepohybuje úplne racionálne, hlasuje bez výraznejšieho zapojenia sa do volebných akcii a bez
podrobných informácii o volebnej kampani, politických stranách, koalíciách, či kandidátoch.
20
Súčasný občan nie je automaticky politicky aktívny, len potencionálne politicky aktívny.“
Pomáhajú v tejto situácii – pri nízkej voličskej účasti voľby vôbec napĺňať demokratické ideály?
Nami uvedené tvrdenia o nevyhnutnosti účasti na voľbách a o význame funkcie zvoleného
prezidenta, v kontexte medzinárodného práva potvrdzuje L. Oppenheim: „Podľa medzinárodného
21
práva je nejaká hlava štátu nevyhnutná, pretože bez hlavy nie je štát, iba anarchia.“
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TVORBA PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE1
Zuzana Antošová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka v príspevku popisuje právo Európskej únie ako súčasť právneho poriadku
Slovenskej republiky.Príspevok je zameraný na tvorbu práva Európskej únie. Autorka v príspevku
podáva charakteristiku právneho systému Európskej únie. Cieľom príspevku je poukázať na zmeny
v tvorbe práva Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy, pričom autorka približuje predovšetkým
zmeny v postavení Európskeho parlamentu a národných parlamentov v tvorbe práva Európskej
únie.
Kľúčové slová: tvorba práva, Európska únia, právny systém Európskej únie, Európsky parlament,
národné parlamenty.
Abstract:In this paper author describes European Union law as part of the legal system of the
Slovak Republic.The contribution is focused on law making of the European Union. The author in
the paper gives the characteristic of the legal system of the European Union. The aim ofthe
contribution isto highlight thechangesin thelaw-makingof the European Unionafterthe adoption of
Lisbon Treaty, theauthor isparticularlychangesin the position ofthe European Parliamentandnational
parliamentsinlaw making of the European Union.
Key words: law making, European Union, legal system of the European Union, European
Parliament, national parliaments.
1

ÚVOD
Druhá polovica 20. storočia a začiatok 21. storočia sú pre kontinentálny typ právnej kultúry
charakteristické viacerými zmenami. Systém práva a jeho tvorba v jednotlivých európskych
krajinách sú v súčasnom období ovplyvnené integračnými procesmi pôvodne iniciovanými
z ekonomických dôvodov. Je pre neho typická väčšia miera otvorenosti voči prenikaniu
medzinárodného práva. Systém práva je tak spravidla tvorený vnútroštátnym právom, zmluvným
právom spravidla založeným na medzinárodných zmluvách, konvenčným právom Rady Európy
s precedentným aktivizmom Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a právom Európskej
únie s precedentným aktivizmom Súdneho dvora Európskej únie.
Základná idea, podľa ktorej štát je subjektom, ktorý tvorí takmer celý právny poriadok, je
stále viac okliešťovaná. Má to svoj dôvod v tom, že sám štát postúpil časť svojej právomoci v oblasti
tvorby práva na iné subjekty verejnej moci nielen vo vnútri štátu, ale postúpil časť svojej suverenity
aj v prospech EÚ, čím došlo k oslabeniu jeho pozície aj v oblasti tvorby práva.
Už pred vstupom do Európskej únie Slovenská republika prejavila záujem vzdať sa za
určitých podmienok časti svojej právomoci, preto Slovenská republika v procese prípravy na vstup
do Európskej únie bola nútená novelizovať Ústavu Slovenskej republiky, a to ústavným zákonom č.
90/2001 Z. z. s cieľom upraviť niektoré ustanovenia tak, aby ich obsah zodpovedal podmienkam
integrácie.
Európska integrácia a bezprostredná konfrontácia národného právneho poriadku s právnym
poriadkom Európskej únie zasiahla do pôvodného chápania parlamentu ako suverénneho
zákonodarcu. Procesu prehlbovania ekonomickej integrácie je vlastná strata bezprostrednej
normotvornej právomoci národných orgánov. Treba ale povedať, že právny poriadok Európskej únie
má upravovať iba tie otázky, ktorých úprava je nevyhnutná na vytváranie a fungovanie jednotného

1
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vnútorného trhu. Nadštátnosť sa rozprestiera nad jurisdikciou členských štátov obmedzene, to
2
znamená len v rozsahu právomoci Európskeho únie.
K jedným zo súčasných problémov európskej integrácie patrí otázka deficitu demokracie pri
riadení Európskej únie, fungovaní jej inštitúcií a v súvislosti s celkovým usporiadaním jej vnútorných
pomerov. Na vyššie uvedené reagovali tvorcovia primárneho práva a v súčasnom znení Zmluvy
o Európskej únii (teda v znení po Lisabonskej zmluve) sa nachádzajú štyri články (čl. 9-12), ako aj
dva protokoly, ktoré sa venujú demokratickým zasadám ako základu usporiadania a fungovania
Európskej únie.
Fungovanie Európskej únie je založené na zastupiteľskej demokracii, čo znamená, že
občania sú na úrovni Európskej únie priamo zastúpení v Európskom parlamente. Kompetencie
Európskeho parlamentu zaostávajú za kompetenciami národných parlamentov. Z vyššie uvedeného
vyplýva, že Európsky parlament nie je klasický zákonodarca. Z dôvodu odstránenia demokratického
deficitu a priblíženia Európskej únie občanom došlo Lisabonskou zmluvou k zmenám v postavení
Európskeho parlamentu a národných parlamentov, ktorým sa budeme venovať v ďalšom texte
príspevku.
4

PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE A JEHO TVORBA
Európska únia počas svojej existencie vytvorila členitý právny poriadok, ktorý má
medzinárodnoprávny základ. Časom sa pretransformoval do samostatného (autonómneho)
právneho poriadku, ktorý sa spravuje vlastnými pravidlami a právnymi zásadami. Uvedené tvrdenie
vyslovil Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozhodnutí Costa v. ENEL, v ktorom konštatuje: „Na
3
rozdiel od bežných medzinárodných zmlúv si Zmluvou o založení ES vytvorila svoj vlastný právny
poriadok, ktorý sa od platnosti Zmluvy o založení ES stal súčasťou právnych poriadkov členských
4
štátov a je záväzný pre ich súdy. Vytvorením Spoločenstva na dobu neurčitú s vlastnými
inštitúciami, s vlastnou spôsobilosťou na práva a povinnosti, spôsobilosťou na právne úkony
a spôsobilosťou konať na medzinárodnej úrovni a najmä s reálnymi právomocami vyplývajúcimi
z obmedzenej právomoci štátov alebo prenosu právomoci štátov na Spoločenstvo, tieto štáty, aj keď
len v obmedzených oblastiach, obmedzili svoje zvrchované práva a vytvorili tak systém práva
5
uplatniteľný na ich štátnych príslušníkov a aj na ne samé.“
Právny systém Európskej únie je stále „živý“ a dynamický právny systém. Neustále sa dopĺňa
o nové právne pravidlá. Inšpiráciou pre ich tvorbu je medzinárodné právo, ako aj spoločné zásady
a hodnoty vlastné ústavným poriadkom členských štátov. K obsahovému dotváraniu jednotlivých
pravidiel a inštitútov právneho poriadku Európskej únie prispieva tiež Súdny dvor Európskej únie
6
svojou judikatúrou.
Pojem právny systém EÚ označuje súhrn právnych noriem súvisiacich s činnosťou
a existenciou EÚ, ktoré môžu byť vyjadrené v rôznych právnych formách.
Európska únia má svoje vlastné pramene, osobitne upravený proces tvorby a zmeny
7
jednotlivých pravidiel, vlastný režim vynútiteľnosti, ako aj ochrany pred jeho porušením.
Súčasťou európskej právotvorby sú parlamenty členských štátov. Ich úloha sa ale časom
mení. Môžeme konštatovať, že európske právo so sebou prinieslo špecifické narušenie
zákonodarného monopolu národného parlamentu v kombinácii materiálnych a formálnych prvkov.
Materiálne prvky znamenajú rozdelenie kompetencií medzi Európsku úniu a členské štáty, formálne
2
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o fungovaní EÚ.
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prvky sú nástroje legislatívneho pôsobenia európskych orgánov, čo znamená, že určité otázky už
nereguluje národný zákonodarca, ale európsky, a to nariadeniami, ktoré si v zásade nevyžadujú,
resp. dokonca zakazujú reakciu národného parlamentu. V ďalších veciach európsky zákonodarca
vymedzuje národnému zákonodarcovi limity prijímaním smerníc ako finálnych noriem. Napriek tomu,
že smernice majú stanovovať len cieľ a výber prostriedkov sa ponecháva na členské štáty, vysoká
miera detailnosti mnohých smerníc, ako aj prax kontroly ich plnenia Komisiou často eliminuje prvok
uváženia ako sa so záväzkom vysporiadať. Z tohto dôvodu národný parlament veľakrát len
potvrdzuje preklad smernice do príslušného jazyka členského štátu ako transpozičný zákon. Tým sa
dostáva do úlohy pozorovateľa rozhodovacieho procesu dotýkajúceho sa rastúceho počtu otázok,
8
ktoré boli pôvodne rozhodované ním ako národným zákonodarcom (tzv. deparlamentarizácia).
Právo Európskej únie určuje aj obsah vnútroštátneho práva.
Vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala súčasťou nadštátneho útvaru (systému).
Uvedená skutočnosť má veľký vplyv na vnútroštátnu tvorbu práva, a to v dvoch aspektoch:

Začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie súvisí s aproximáciou
slovenského právneho poriadku právu Európskej únie.

Konštituovanie novej štátoprávnej úrovne Európskej únie prebieha spolu so zmenami
v tvorbe práva Európskej únie.
Uvedené sa prejavuje v zmenách, ku ktorým dochádza vo vnútroštátnom právnom poriadku a to
jednak tým, že do nášho právneho poriadku sa premieta právo Európskej únie a jednak, že
9
tvorcovia nášho právneho poriadku sa stávajú spolutvorcami práva Európskej únie.
5

VYBRANÉ ZMENY V TVORBE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE PO PRIJATÍ LISABONSKEJ
ZMLUVY
V súvislosti s problematikou Európskej únie a Lisabonskej zmluvy je často pertraktovaný
pojem demokracia. S demokraciou a demokratickým režimom súvisí demokratická legitimita verejnej
moci, ktorá sa ideovo odvodzuje najmä z koncepcie suverenity ľudu, ktorý je reprezentovaný
parlamentom. S postavením parlamentu súvisí otázka demokratického deficitu, ktorá patrí k jedným
z dôležitých koncepčných problémov európskej integrácie.
V snahe priblížiť Európsku úniu občanom sa Lisabonská zmluva pokúsila realizovať
požiadavku zjednodušenia, demokratickej legitimity a deľby moci v rámci inštitúcií Európskej únie.
V Zmluve o Európskej únii v znení po Lisabonskej zmluve je osobitná hlava II (obsahuje štyri
články), a aj dva protokoly (č. 1 a 2), ktoré sa venujú demokratickým zásadám ako základu
usporiadania a fungovania Európskej únie. Práve takýmto spôsobom sa tvorcovia primárneho práva
rozhodli reagovať na výčitku o deficite demokracie pri riadení Európskej únie, fungovaní jej inštitúcií
10
a v súvislosti s celkovým usporiadaním jej vnútorných pomerov.
Demokratická legitimita verejnej moci prebieha v Európskej únii v dvoch líniách:

Prvú líniu predstavuje Európsky parlament ako zastupiteľský orgán Európskej únie.

Druhú líniu tvoria národy členských štátov, ktoré prostredníctvom svojich národných
parlamentov legitimizujú supranacionálnu moc.
Podľa čl. 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sú občania na úrovni Európskej únie zastúpení
v Európskom parlamente a členské štáty sú zastúpené v Európskej rade hlavami štátov
a predsedami vlád alebo v Rade svojimi vládami, ktoré sú demokraticky zodpovedné buď svojim
národným parlamentom alebo svojim občanom. V minulosti (pred rokom 1979) bol Európsky
parlament tvorený z delegovaných zástupcov národných parlamentov, čo znamenalo, že medzi
národnými parlamentmi a Európskym parlamentom existovala priama väzba. Pretrhnutie tohto
spojenia nastalo zavedením priamych volieb do Európskeho parlamentu. Preto v súčasnosti sa
objavuje snaha o opätovné zapojenie národných parlamentov do európskeho legislatívneho
11
procesu. Práve zmienka o Európskom parlamente nachádzajúca sa v už spomínanom čl. 10
Zmluvy o Európskej únii je prejavom zmien, ktoré Únia robí, pričom čoraz väčší dôraz kladie na
8
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občanov. V zmysle čl. 10 Zmluvy o Európskej únii je jednou z demokratických zásad Únie zásada
zastupiteľskej demokracie, prejavom ktorej je skutočnosť, že občania sú na úrovni Únie priamo
zastúpení v Európskom parlamente. Lisabonskou zmluvou dochádza k posilňovaniu postavenia
12
Európskeho parlamentu v inštitucionálnom systéme Európskej únie.
5.2

Postavenie Európskeho parlamentu pri tvorbe práva Európskej únie
Zastávame názor, že prijatím Lisabonskej zmluvy sa posilnil vplyv Európskeho parlamentu
na tvorbu právnych aktov Európskej únie. Pôvodný koncept legislatívnej tvorby obsiahnutý
v zakladajúcich zmluvách vychádzal zo spolupráce dvoch orgánov. Išlo o Komisiu, ktorá mala
monopol legislatívnej iniciatívy a Radu, ktorá tieto právne akty prijímala. Úlohou Európskeho
parlamentu bolo poskytovať iba konzultácie, čím jeho postavenie v procese tvorby právnych aktov
bolo okrajové (marginálne). Ako sme už spomenuli vyššie v poslednej dobe, predovšetkým po
zavedení priamych volieb do Európskeho parlamentu, začali narastať snahy, aby sa posilnil vplyv
Európskeho parlamentu na tvorbu sekundárneho práva Európskej únie, čím by sa zvýšila legitimita
13
rozhodovacieho procesu na úrovni Únie.
Lisabonská zmluva priniesla charakteristiku Európskeho parlamentu tým, že zadefinovala
jeho funkcie v čl. 14 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Európsky parlament okrem iných
plní legislatívnu funkciu spolu s Radou. To znamená, že Lisabonská zmluva potvrdila postavenie
Európskeho parlamentu ako spolutvorcu práva Európskej únie.
Lisabonskou zmluvou sa rozšírilo použitie spolurozhodovacieho postupu, ktorým sa tak tvorí
prevažná časť aktov Únie. Spolurozhodovací postup bol premenovaný na riadny legislatívny postup,
ktorý zabezpečuje Európskemu parlamentu pri tvorbe právnych aktov rovnocenné postavenie
s Radou. Rozširovaním použitia riadneho legislatívneho postupu tak dochádza k posilňovaniu
postavenia Európskeho parlamentu pri tvorbe sekundárnych aktov a súčasne tak k oslabovaniu
vplyvu Komisie.
Prejavom posilnenia postavenia Európskeho parlamentu v procese tvorby právnych aktov je
aj zavedenie nového mimoriadneho legislatívneho postupu. Jeho použitie je obmedzené na tvorbu
právnych aktov, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí Európskeho parlamentu. Ide tu o postup, kedy
Európsky parlament prijíma právne akty z vlastnej iniciatívy, ale podliehajú schváleniu buď Radou
alebo Radou a súčasne Komisiou.
Posilnenie vplyvu Európskeho parlamentu môžeme vidieť aj v možnosti Európskeho
parlamentu požiadať Komisiu o predloženie návrhu právneho aktu a to najmä pokiaľ ide o povinnosť
Komisie informovať Európsky parlament o dôvodoch, ak sa rozhodne jeho žiadosti (o predloženie
návrhu právneho aktu) nevyhovieť.
Súhlasíme s názorom J. Mazáka, že postavenie Európskeho parlamentu ako spolutvorcu
práva Európskej únie je ďalším potvrdením dvojitého základu Únie, ktorý predstavujú jednotlivci
a členské štáty. Európsky parlament v legislatívnom procese reprezentuje záujmy jednotlivcov
14
a Rada záujmy štátov.
5.3

Postavenie národných parlamentov v tvorbe práva Európskej únie
Môžeme konštatovať, že Lisabonskou zmluvou dochádza k väčšiemu prenosu legislatívnej
právomoci zo slovenského parlamentu na inštitúcie Európskej únie, zároveň však dochádza
k posilneniu slovenského parlamentu v legislatívnom procese tvorby legislatívnych aktov Európskej
15
únie. Znamená to, že do rozhodovacích procesov sú viac zapájané národné parlamenty.
Pôsobenie národných parlamentov stanovuje čl. 12 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého
národné parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu Európskej únie a to najmä tým, že:
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inštitúcie Európskej únie ich informujú v súlade s Protokolom o úlohe národných
parlamentov v Európskej únii o návrhoch legislatívnych a iných aktoch Európskej únie
a tieto akty im zasielajú,

dohliadajú na dodržiavanie zásad subsidiarity v súlade s postupmi stanovenými
v Protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

zúčastňujú sa medziparlamentnej spolupráce medzi národnými parlamentmi
a Európskym parlamentom v súlade s Protokolom o úlohe národných parlamentov
v Európskej únii.
Čl. 12 Zmluvy o Európskej únii je potvrdením zvyšujúcej sa úlohy národných parlamentov
v rozhodovacích procesoch Európskej únie.
Podrobnejšiu úpravu kontroly subsidiarity a medziparlamentnej
spolupráce obsahuje
protokol č. 1 o úlohe vnútroštátnych parlamentov v Európskej únii a protokol č. 2 o používaní zásad
16
subsidiarity a proporcionality. Základom mechanizmu kontroly je povinnosť inštitúcií Únie postúpiť
návrhy legislatívnych aktov, ako aj konzultačné dokumenty Komisie a dokumenty legislatívneho
plánovania alebo stratégie politiky vypracované Komisiou národným parlamentom (čl. 4 protokolu
o používaní zásad subsidiarity a proporcionality). Tiež podľa čl. 6 protokolu o uplatňovaní zásad
subsidiarity a proporcionality majú národné parlamenty vo vzťahu k návrhom legislatívnych aktov
kontrolnú právomoc, to znamená, že ak sa členský štát domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie
je v súlade s princípom subsidiarity, môže predsedovi Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie
poslať do ôsmych týždňov odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, prečo národný parlament
považuje daný návrh za porušenie princípu subsidiarity. Táto časť kontroly sa nazýva tiež politická
kontrola subsidiarity ex ante. Myslíme si, že uvedená osemtýždňová lehota sa vzhľadom
k nevyhnutnosti tvorby odborných analýz a k nevyhnutnosti rozsiahlej spolupráce a komunikácie
s parlamentmi ostatných členských štátov javí ako nedostatočná. Navrhovateľ musí návrh znova
preskúmať, ak súčet odôvodnených stanovísk predstavuje aspoň jednu tretinu všetkých hlasov
pridelených národným parlamentom (národné parlamenty disponujú 2 hlasmi). Nič mu však nebráni,
aby ho aj po preskúmaní ponechal v nezmenenom stave. Rozhodnutie navrhovateľa musí byť
odôvodnené. Možnosť národných parlamentov podieľať sa takýmto spôsobom na kontrole
dodržiavania zásady subsidiarity sa označuje ako právo žltej karty. Národné parlamenty disponujú
aj tzv. právom červenej karty, ktoré sa uplatní, ak ide o návrh legislatívneho aktu, ktorý má byť
prijatý riadnym legislatívnym procesom, pričom súčet odôvodnených stanovísk národných
parlamentov sa rovná jednoduchej väčšine všetkých hlasov pridelených národným parlamentom. Ak
dôjde k vzniku uvedenej situácie Európsky parlament a Rada musia preskúmať súlad návrhu
legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity pred dokončením prvého čítania. V prípade, ak 55%
väčšina členov Rady alebo väčšina odovzdaných hlasov v Európskom parlamente rozhodne, že
návrh nie je v súlade s princípom subsidiarity, takýto legislatívny návrh sa už nebude ďalej
17
preskúmavať.
Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality v čl. 8 predpokladá kontrolnú
právomoc národných parlamentov aj voči prijatým legislatívnym aktom a to prostredníctvom žaloby
o neplatnosť právneho aktu v zmysle čl. 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu
porušenia zásady subsidiarity.
Takéto zapojenie národných parlamentov sa stretlo aj s negatívnymi ohlasmi. Podľa
Soldatosa je to prejavom tzv. „zlej parlamentárizácie“ systému na rozdiel od „dobrej
parlamentárizácie“, ktorú predstavuje posilňovanie postavenia Európskeho parlamentu. V prípade
národných parlamentov podľa Soldatosa ide o znovapotvrdzovanie národného základu únie na úkor
18
supranacionálneho základu.
Sme toho názoru, že posun moci z inštitúcii Európskej únie na národné parlamenty po prijatí
Lisabonskej zmluvy je skôr symbolický a výsada (prednosť) rozhodnúť s konečnou platnosťou je
naďalej v rukách inštitúcii Európskej únie a v rukách národných vlád. Kontrola subsidiarity je
obmedzená iba na legislatívne akty. V poslednej dobe však zaznamenávame nárast prijímania
16
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nelegislatívnych aktov. Legislatívny akt môže stanoviť iba všeobecný rámec a cez nelegislatívne
akty sú stanovené detailné pravidlá slúžiace na vykonanie legislatívneho aktu. Práve prijatím
nelegislatívneho aktu môže dôjsť k porušeniu zásady subsidiarity. Preto je paradox, že kontrola
subsidiarity je obmedzená iba na legislatívne akty. Z uvedeného dôvodu zastávame názor, že
právomoci, ktoré primárne právo Európskej únie dáva parlamentom sú skôr symbolickým gestom,
19
ako reálnym nástrojom kontroly.
Z dôvodu objektivity však musíme povedať, že je predčasné
hodnotiť posilňovanie národných parlamentov bez dostatočne dlhej aplikačnej praxe, pretože
použijúc slová M. Hodása teória bez praxe je ako koleso bez osi ... (theoria sine praxi sicut curat
sine axi ...).
6

ZÁVER
Záverom by sme radi uviedli niekoľko poznámok tykajúcich sa zmien v postavení orgánov
podieľajúcich sa na tvorbe unijného práva, ktoré nastali Lisabonskou zmluvou.
Zastupiteľská demokracia sa stáva vedúcim princípom demokratizácie usporiadania
a fungovania Európskej únie. V súvislosti s prehlbovaním politickej integrácie došlo Lisabonskou
zmluvou k posilneniu úlohy Európskeho parlamentu v tvorbe práva Európskej únie. Posilnenie
právomocí Európskeho parlamentu slúži k eliminácií demokratického deficitu a reflektuje snahu
o priblíženie rozhodovacích procesov na unijnej úrovni k občanovi. Procesu demokratizácie tiež
napomáha zvýraznená úloha národných parlamentov, ktorá je na úrovni Európskej únie pridanou
hodnotou a bez ktorej by sa usporiadanie a fungovanie Európskej únie vnímalo deficitne.
Lisabonskou zmluvou v rámci korelácie Európskeho parlamentu a národných parlamentov
došlo k posilneniu kontrolnej úlohy vnútroštátnych zákonodarných zborov, ktoré sú vtiahnuté do
legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie. Demokratická legitimita verejnej moci prebieha
v Európskej únii na dvoch úrovniach, to znamená prostredníctvom Európskeho parlamentu
a národných parlamentov.
Lisabonská zmluva tiež zasiahla do monopolu legislatívnej iniciatívy Európskej komisie, čo
možno vo vzťahu k legislatívnemu procesu považovať za významný prínos.
Niektoré zmeny v postavení Európskeho parlamentu a národných parlamentov pri tvorbe
práva, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, sú hodnotené pozitívne, iné zas negatívne. Podľa nášho
názoru čas a aplikačná prax ukáže, či uvedenými zmenami došlo k odstráneniu demokratického
deficitu Európskej únie a jej priblíženia občanom Únie.
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DISKONTINUITA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K PÔDE
V ČESKOSLOVENSKU VO SVETLE POZEMKOVEJ REFORMY
V ROKOCH 1919 AŽ 1935
Ján Sombati
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je priniesť bližší pohľad na československú pozemkovú reformu z rokov
1919 až 1935. Úvodná analýza je venovaná dôvodom realizácie pozemkovej reformy. Následne sa
naša pozornosť sústreďuje na objasnenie zákonodarcovho zámeru upraviť zmenu vlastníckych
vzťahov k pôde kompromisným použitím dvoch právnych inštitútov umožňujúcich zásahy štátu do
vlastníckeho práva – konfiškácie a vyvlastnenia. V záverečnej sumarizácii dôsledkov pozemkovej
reformy je potom osobitná pozornosť venovaná javu právnej diskontinuity a riešeniu
medzinárodných sporov s cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí boli reformou dotknutí.
Kľúčové slová: dôvody pozemkovej reformy, charakter pozemkovej reformy, konfiškácia,
vyvlastnenie, zábor, dôsledky pozemkovej reformy, právna diskontinuita, riešenie medzinárodných
sporov.
Abstract: The aim of this paper is to bring a closer view of the Czeschoslovakian land reform from
the years of 1919 to 1935. Initial analysis is devoted to reasons for the realisation of land reform.
Subsequently, our attention concentrates on claryfing the intention of the legislator to regulate
process of change of land ownership by the compromise use of two legal institutes allowing
interference of state into property rights – confiscation and expropriation. In the final summarization
of consequences of land reform, a particular attention is given to the phenomenon of legal
discontinuity and solution of international disputes with foreign citizens affected by the land reform.
Key words: reasons for realisation of land reform, character of land reform, confiscation,
expropriation, taking over of the land, consequences of land reform, legal discontinuity, solution of
international disputes.

1

ÚVOD
28. október 1918 priniesol z hľadiska politického a spoločenského vývoja ďalekosiahle
zmeny. Vznik samostatného Československa bol zavŕšením revolúcie, prostredníctvom ktorej si
Česi a Slováci vybojovali svoju nezávislosť na Rakúsko-Uhorsku. Tomáš Garrigue Masaryk pritom
zasadzuje revolučné vystúpenie Čechov a Slovákov do širšieho kontextu prvej svetovej vojny. Tú
nechápe iba ako vojnový konflikt podmienený teritoriálnymi spormi alebo kultúrnymi rozdielmi medzi
vojnu vedúcimi národmi, ale ako svetovú revolúciu, ktorej podstatou je boj za slobodu a demokraciu,
1
a súčasne boj proti prežitému teokratickému absolutizmu. Išlo o zásadný ideový posun v koncepcii
budovania štátu a spoločnosti, čo malo svoje dôsledky aj v mocenskej rovine. Odstránením
absolutistických metód vlády a centralizmu, sa štátna moc už nekoncentrovala výhradne v rukách

1

„Válka byla světová, nebyla jen sporem francouzsko-německým (pro Alsasko-Lotrinsko), ani bojem
Němců a Rusů nebo Germánů a Slovanů; všecky tyto a jiné otázky byly částí velikého boje za
svobodu a za demokracii, boje mezi theokratickým absolutizmem a humanitním demokratismem.
Války se proto účastnil doslova celý svět, a válka se tím, že trvala dlouho, rozšířila v světovou
revoluci.“ MASARYK, T.G.: Světová revoluce za války a ve válce 1914-1918. 3. vyd. Praha: ČIN –
Tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů v Praze., s. 506.
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2

vládnucej dynastie, šľachty a bohatých priemyselníkov. Uplatnením princípu suverenity ľudu spolu
s ďalšími demokratickými princípmi bolo občanom umožnené podieľať sa na správe štátu a vecí
3
verejných v širšej miere, než dovtedy. Vrcholní predstavitelia mladej Československej republiky
však stáli pred zásadnou otázkou. Ako pristúpiť ku konsolidácii štátnej moci v dobe, akou bolo
obdobie tesne po konci prvej svetovej vojny?
K odpovedi nás privedie poznanie zmien vo vedení štátu. Do roku 1918 predstavovala
vládnucu elitu panovnícka dynastia Habsburgovcov, spolu s vrstvami šľachty a bohatých
priemyselníkov a veľkostatkárov. V drvivej väčšine prípadov išlo o cudzincov, Nemcov, Rakúšanov
a Maďarov. Počas existencie monarchie si tieto spoločenské vrstvy upevnili svoje postavenie aj
vďaka kumulácii značného pozemkového vlastníctva ako v Čechách a na Morave, tak aj na
Slovensku. Pôda bola teda jedným z najdôležitejších zdrojov ich bohatstva a moci, a v konečnom
dôsledku aj prostriedkom na ich udržanie. Po vzniku Československa bolo nevyhnutné vysporiadať
sa so situáciou, kedy na území nového štátu vlastnili prakticky 1/3 všetkej pôdy predstavitelia
bývalej vládnucej elity. Takýto stav predstavoval pro futuro potenciálne ohrozenie vnútornej jednoty
a ekonomickej stability Československa, čoho si boli predstavitelia nového štátu vedomí. Prítomnosť
cudzieho elementu vo vnútri mladej republiky bola vnímaná negatívne nielen medzi vrcholovými
predstaviteľmi štátnej moci, ale aj medzi prostými občanmi. Okrem historických skúseností
s cudzokrajnou šľachtou tu taktiež svoju úlohu zohrávala aj revolučná atmosféra, šíriaca myšlienky
demokratizácie a likvidácie zvyškov feudalizmu a absolutizmu. Veľká októbrová revolúcia, ku ktorej
došlo v roku 1917 v Rusku, spôsobila politické a sociálne otrasy po celej Európe. Ukázalo sa, že
zažité poriadky nie sú nezmeniteľné. Jedným z mnohých dôsledkov bolo aj riešenie otázky
stanovenia majetkového maxima, podľa ktorého by bol stanovený najväčší rozsah majetku vo
vlastníctve jednotlivca. Pri pôde išlo o obzvlášť citlivú záležitosť, nakoľko predstavovala jeden zo
základných výrobných prostriedkov, ktorý mal byť prostredníctvom revolúcie nanovo spravodlivo
4
prerozdelený.
Historický vývoj, ako aj povojnová a porevolučná atmosféra tak spoločne vytvorili v
Československu predpoklady pre realizáciu zásadných zmien v oblasti vlastníckych vzťahov k pôde.
V nasledujúcich pasážach sa preto zameriame práve na príčiny a samotný proces zmien týchto
vlastníckych vzťahov.
2

DÔVODY POZEMKOVEJ REFORMY
Pri skúmaní dôvodov, ktoré viedli k realizácii pozemkovej reformy, si netreba zakrývať oči
pred skutočnosťou, že pozemková reforma mala svoje jasné politické ciele, vyvierajúce
z konkrétnych historických udalostí a skúseností z obdobia existencie habsburskej monarchie.
Postupne však politický kontext slabne, pričom sa ako zdroj motivácie pre úvahy politickej elity
2

„...dovedli jsme Spojencům ukázat pravou podstatu Habsburků a jejich absolutizmu, ukázat, že
v Rakousko-Uhersku pomocí lžikonstituce menšina panuje nad většinou, že Rakousko a Uhersko je
přežitkem a anomalií stejně jako carism pruský a ruský.“ Tamže, s. 453.
3
„Demokracie, hájící suverenity lidu, je nejen stupňově, ale celou kvalitou rozdílná od aristokracie,
zejména monarchické. Staré monarchie byly z milosti boží, republikánská demokracie je státem
z lidu, lidem, pro lid; demokracie se neopírá jako staré monarchie o církev, nýbrž je založena na
humanitě. V demokracii, protože je vládou všech všem, neběží již o panování, nýbrž o správu
a samosprávu a harmonisaci všech státotvorních sil v státě.“ Tamže, s. 539.
4
Význam pôdy a jej obrábania pre národné hospodárstvo Československa môžeme lepšie
ilustrovať na konkrétnom štatistickom príklade. V roku 1921, teda dva roky po spustení pozemkovej
reformy, bolo až 39,6 % obyvateľov Československa zamestnaných v poľnohospodárstve. Len na
Slovensku pritom tento podiel obyvateľstva na poľnohospodárskych činnostiach predstavoval 60,6
%. Predseda Obchodnej Komory v Bratislave, Kornel Stodola, v súvislosti s poľnohospodárstvom
a jeho potenciálom pre hospodárstvo Slovenska, ako aj celého Československa, uvádza, že „
Československo bolo dosiaľ prinútené dovážať zemedelské produkty, lebo tunajšia výroba nemohla
úplne zaokryť spotrebu. Dovoz je ale nie značný, a čsl. nár. hospodárstvo mohlo by intenzívnejším
obrábaním Slovenska so zemedelskými výrobkami vystačiť.“ STODOLA, K.: Hospodársky rozvoj
Slovenska od r. 1918. In: SETON-WATSON, R. W.: Slovensko kedysi a teraz – politický prehľad.
Praha: Nakladateľstvo Orbis a.s., 1931., s. 260-261.
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Československa dostávajú do popredia geografické, sociologické a ekonomické (resp.
hospodárske) ukazovatele, ako konkrétne objektívne zdôvodnenia nevyhnutnosti pozemkovej
reformy. Na základe toho môžeme vytvoriť dve hlavné kategórie dôvodov realizácie pozemkovej
reformy v Československu.
Prvou kategóriu sú politické dôvody, pri ktorých je rozhodujúcim činiteľom historické právo
vysporiadať sa s krivdami z minulosti. Ako dôvod pre realizáciu pozemkovej reformy sa historické
právo najčastejšie objavuje v českých krajinách a pri prejavoch českých politikov. V kontexte
pozemkovej reformy išlo o právo na odčinenie konfiškácií pôdy a nehnuteľného majetku účastníkov
stavovského povstania proti Habsburgovcom, ku ktorým došlo po bitke na Bielej Hore v roku 1620.
V českej spoločnosti tieto historické udalosti aj s odstupom takmer 300 rokov stále vyvolávali pocit
ujmy, a to nielen majetkovej ujmy, ale aj ujmy na národnej hrdosti. „Pobielohorské“ konfiškácie
prispeli k vytvoreniu šľachtických veľkostatkov, ktorých odstránenie prostredníctvom pozemkovej
reformy považoval za dôležité aj Tomáš Garrigue Masaryk. Svedčí o tom jeho vyjadrenie, podľa
ktorého „Naším speciálním úkolem je provedení reformy pozemkové; byl to již před válkou
požadavek všech stran. ... Velikou příčinou latifundií u nás byla protireformační konfiskace, vedená
zištnými Habsburky a cizáckou šlechtou. Naše země je bohatá – tím větší úkol naší demokracie
5
v oboru hospodářském a sociálním.“ Podobné presvedčenie zastávali aj politici naprieč celým
6
politickým spektrom, či už v miernejšej, alebo razantnejšej podobe. Ak sa potom presunieme
z Čiech na Slovensko, tunajšie zmýšľanie sa od toho českého veľmi nelíšilo. Rozdiel bol azda len
v historických okolnostiach, ktoré takýto názor formovali. Na Slovensku totiž prevládalo odhodlanie
vysporiadať sa s maďarskou šľachtou za storočia vykorisťovania roľníkov a obyvateľov vidieka.
Maďarská šľachta totiž prakticky v celom Uhorsku realizovala model obhospodarovania svojej pôdy
založený na námezdnej práci vidiečanov, ktorí sami pôdu nevlastnili, a boli tak odkázaní zväčša iba
na túto sezónnu prácu, nepostačujúcu na zabezpečenie adekvátnej obživy. Slovenské vidiecke
obyvateľstvo preto nebolo schopné uživiť sa, a bolo odsúdené buď na život v biede, alebo na
hľadanie práce v zahraničí, čo malo za následok rastúci trend vysťahovalectva v 19. storočí. Po
vzniku Československa sa preto logicky ozývali hlasy slovenskej politickej reprezentácie, ktorá
požadovala nápravu tohto stavu najmä v duchu práva národa na sebaurčenie. Zaznelo to tak aj
z úst poslanca Národného zhromaždenia Ferdiša Jurigu, ktorý počas prerokovávania kľúčového
zákona pozemkovej reformy (záborového zákona) dňa 16.4.1919 povedal, že „Pre nás znamená ten
zákon nielen veľký sociálny vývin, ale znamená oslobodenie z poroby. ...osvobodenie slovenského
národa z jarma veľkostatkárov, tých najväčších trýzniteľov, ...keď nebude vidieť toho grófa pachtýra
nadutého a vypaseného, ktorý nebude mu už nadávať, nebude vidieť svojho politického tyrana

5

MASARYK, T.G.: Světová revoluce za války a ve válce 1914-1918. 3. vyd. Praha: ČIN – Tiskové
a nakladatelské družstvo československých legionářů v Praze., s. 546
6
Ako príklad možno uviesť: Poslanec za Českoslvenskou národní demokracii prof. PhDr. RNDr.
Bohumil Němec: „Provádíme tuto reformu, vedení jsouce snahou po sociální spravedlnosti, vidíme
v ní však také velkou otázku národní.“ (PEROUTKA, F.: Budování státu, Svazek 1. Academia, 2003.
ISBN 80-200-1095-5, s. 545.); Poslanec „Agrárnik“ JUDr. Karel Viškovský otvorene považoval
pozemkovú reformu za „dílo politické odvety a odčinění křivd pobělohorských.“ (Tamže.) no súčasne
aj za súčasť procesu demokratizácie pomerov v republike, na čo upozornil aj vo svojom prejave na
46. schôdzi Národného zhromaždenia dňa 16.4.1919 pri prerokovávaní záborového zákona, keď
podotkol, že „ Postup demokratisace nemůže býti u nás zakončen,...nezasáhne-li zejména také
k půde, pokud tato nachází se v rukou kapitalistických a v rukou latifundistů. Není demokratisace
bez zlidovění půdy a je tedy zabrání veliké držby pozemkové pro nás kategorickýcm imperativem
demokratisace.“ (Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská
Digitálna parlamentná knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11720);
Poslanec za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou František Modráček: „Tímto
zákonem dovršujeme patent, jímž se zrušovala feudální práva, těmito několika paragrafy škrtáme
z příštích dějin českého národa pozemkovou aristokracii vůbec. Dnešním dnem zbavujeme se
jednou pro vždy té aristokracie, která hrála v dějinách našeho národa jistě neslavnou úlohu
a zvláštně smutnou úlohu po bitvě na Bílé Hoře až do dneska.“ (Stenoprotokol ze schůze č. 46,
16.4.1919.
In:
Spoločná
Česko-Slovenská
Digitálna
parlamentná
knižnica.
URL:
http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11716).
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7

a otročiteľa, svojho politického a národného ubijcu;...“ Môžeme teda konštatovať, že historické
právo najmä v českých krajinách, spolu s prirodzeným právom a právom národa na sebaurčenie na
Slovensku, tvorili argumentačnú základňu, z ktorej politici čerpali pri obhajovaní nevyhnutnosti
8
pozemkovej reformy. Na tieto argumenty následne nadväzovalo hľadanie objektivizujúcich
skutočností, odôvodňujúcich reálnu potrebu pozemkovej reformy.
Druhá kategória dôvodov bola oveľa viac komplexnejšia, nakoľko vyplývala zo spomínaných
geografických, sociologických a ekonomických (resp. hospodárskych) ukazovateľov a faktorov,
ktoré boli rozdielne pre Čechy a Moravu na jednej strane, a pre Slovensko na strane druhej.
Vyplývalo to z rozdielneho vývoja týchto faktorov počas obdobia existencie habsburskej monarchie
v jej jednotlivých častiach. Následkom toho môžeme identifikovať tri najdôležitejšie skupiny
dôvodov, hovoriacich v prospech realizácie pozemkovej reformy.
Obzvlášť citlivou témou bolo riešenie negatívnych sociálnych javov, akými bezpochyby
bola existencia chudobných bezzemkov na vidieku, a z toho plynúci problém vysťahovalectva.
Sociálna otázka bola pritom akútnejšia skôr na Slovensku. Vyplývalo to z už spomínanej
poľnohospodárskej politiky maďarskej šľachty, ktorej následkom bolo vytvorenie pomerne rozsiahlej
nemajetnej vrstvy vidieckeho obyvateľstva, ktoré nevlastnilo prakticky žiadnu pôdu a bolo odkázané
len na prevádzkovanie drobnej živnostenskej činnosti v podobe remesiel, alebo na námezdnú
sezónnu prácu počas letnej žatvy. Výsledkom toho bol nedostatok práce, bieda a vysťahovalectvo
9
do zahraničia. Pozemková reforma mala teda slúžiť ako prostriedok odstránenia nežiaducej
sociálnej situácie, prevládajúcej na väčšine územia Slovenska. Prerozdelenie pôdy najmä medzi
vidiecke obyvateľstvo malo zabezpečiť prácu a živobytie ľuďom, ktorí dovtedy prakticky len
10
prežívali. Zároveň by sa tým čiastočne vyriešil aj problém vysťahovalectva. Ak bol totiž jeho pôvod
v nedostatku práce a prostriedkov obživy, potom ich adekvátnym zabezpečením v domácom
prostredí odpadá nutnosť ich vyhľadávania v zahraničí.
Ďalšou zložitou úlohou, pred ktorou nová republika stála, bolo naštartovanie rozvoja
národného hospodárstva. Pozemková reforma mala byť v tomto smere prínosom najmä v oblasti
zvýšenia poľnohospodárskej produkcie. Pôda, ktorá bola dovtedy koncentrovaná v podobe
extenzívne obrábaných veľkostatkov, mala byť prerozdelená medzi roľníkov, ktorí by vytvárali malé
a stredné poľnohospodárske podniky v počte dostatočnom na zvýšenie intenzity obrábania pôdy.
Zintenzívnením poľnohospodárskej produkcie malo dôjsť k následnému zvýšeniu spotreby
vyprodukovaných tovarov v celorepublikovom meradle, čo by bolo impulzom pre postupné oživenie
povojnovej ekonomiky.
V neposlednom rade mala mať pozemková reforma pozitívny vplyv aj na štátny rozpočet.
Prerozdelenie pôdy medzi množstvo nových vlastníkov znamenalo zvýšenie štátnych príjmov
z daní, nakoľko pôda nových vlastníkov v zmysle príslušnej legislatívy bola zaťažená daňovou
povinnosťou, čo v minulosti nebolo bežné. V predchádzajúcom období bola totiž prakticky všetka
pôda šľachticov, ako aj veľkostatky určitej rozlohy buď úplne vyňaté z povinnosti platiť dane, alebo
7

Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná
knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11722
8
Pre štátoprávny rozmer uvedených argumentov porovnaj napr.: MASARYK, T.G.: Světová
revoluce za války a ve válce 1914-1918. 3. vyd. Praha: ČIN – Tiskové a nakladatelské družstvo
československých legionářů v Praze., s. 461-466.
9
Podrobnejšie informácie o sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku pred r. 1918 viď:
JANŠÁK, Š.: Pozemková reforma na Slovensku. In: SETON-WATSON, R. W.: Slovensko kedysi
a teraz – politický prehľad. Praha: Nakladateľstvo Orbis a.s., 1931., s. 299-316.
10
V kontexte hospodárskych pomerov povojnového obdobia je treba podotknúť, že problém
vysťahovalectva nemohol byť riešený len prostredníctvom pozemkovej reformy. Avšak vo svojom
príspevku Štefan Janšák (pôsobil ako štátny úradník na úseku verejných prác najprv na Ministerstve
pre správu Slovenska a neskôr na oddelení verejných prác v Bratislave) uvádza štatistické čísla,
ktoré naznačujú zlepšenie situácie po započatí pozemkovej reformy v celej republike. Len pre
ilustráciu môžeme uviesť, že v období od r. 1900 odchádzalo z Uhorska za prácou do Ameriky
z celkovej populácie 2 008 744 Slovákov ročne niečo medzi 22 000 - 23 000. Naproti tomu v roku
1928 na obyvateľstvo celej Československej republiky v počte cca. 13,5 milióna obyvateľov
pripadalo zhruba 22 000 vysťahovalcov, čo naznačuje jasný pokles vysťahovalectva. Tamže, s. 317318.
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boli voči ostatným daňovým subjektom neprimerane zvýhodnené, čo malo značne negatívny vplyv
11
na príjmy štátneho rozpočtu. Pozemková reforma mala teda vyriešiť nielen finančnú a existenčnú
núdzu občanov, ale nepriamo aj finančnú núdzu samotného štátu.
Uvedené dôvody v rôznom rozsahu utvárali podobu programov jednotlivých politických strán
vo veci pozemkovej reformy. Vzhľadom na zastúpenie širokého spektra politických smerov
v Národnom zhromaždení bolo od počiatku jasné, že jej finálna podoba bude musieť byť výsledkom
politického kompromisu.
3

CHARAKTER POZEMKOVEJ REFORMY – KONFIŠKÁCIA ALEBO VYVLASTNENIE?
Pozemková reforma začala nadobúdať jasnejšie kontúry po 39. schôdzi Dočasného
národného zhromaždenia, kde bol dňa 26.3.1919 zvolený 32 členný výbor pre pozemkovú
12
reformu.
Počas rokovaní výboru, a následne aj priamo v pléne Dočasného národného
zhromaždenia, odznela široká škála názorov a návrhov koncepcií ako realizovať pozemkovú
reformu v praxi. Najvýznamnejšími otázkami, ktoré sa mali vyriešiť, bolo najmä stanovenie rozsahu
pozemkovej reformy, právnych prostriedkov jej realizácie, a v neposlednom rade rozsah prípadnej
náhrady za pôdu, ktorá mala na základe pozemkovej reformy zmeniť svojho majiteľa.
V Dočasnom národnom zhromaždení mala najväčšie zastúpenie Republikánská strana
českoslvenského venkova, skrátene označovaná aj ako Agrárna strana. Pri pozemkovom majetku
Habsburgovcov a ostatných nepriateľov československého štátu sa agrárnici snažili presadiť
súčasne dve rozdielne riešenia. V prípade majetku dynastie Habsbursko-Lotrinskej sa mal uplatniť
inštitút konfiškácie bez poskytnutia akejkoľvek náhrady za skonfiškovaný majetok, a to bez
akýchkoľvek výnimiek. Pri majetku ostatných nepriateľov Československa, ako aj pri majetku, ktorý
jeho majitelia nadobudli počas konfiškácii nasledujúcich po bitke na Bielej Hore v r. 1620, sa mal
najprv konať súdny proces, v ktorom sa malo rozhodnúť o miere previnenia konkrétneho vlastníka
proti českému národu. Ak súd rozhodol v neprospech vlastníka, štát mal pristúpiť ku vyvlastneniu
bez poskytnutia náhrady. Agrárna strana sa teda jasne vyjadrila pre prísnejšie zaobchádzanie
13
s pozemkovým vlastníctvom Habsburgovcov a cudzej šľachty.
Druhou najsilnejšou politickou stranou v Dočasnom národnom zhromaždení bola
Československá sociálně demokratická strana dělnická. Z programového hľadiska boli sociálni
demokrati súpermi agrárnikov, čo sa prejavilo aj pri rokovaniach o pozemkovej reforme.
Problematickým sa však sprvu ukázali rozpory vo vnútri strany, a to najmä v otázkach týkajúcich sa
poskytovania náhrady za štátom prevzatú pôdu. Postupne sa však presadil názor, prezentovaný
poslancom Františkom Modráčkom, podľa ktorého malo vyvlastňovanie prebiehať zásadne za
súčasného poskytovania náhrady za preberanú pôdu. Bez náhrady mal byť skonfiškovaný len
14
majetok Habsburgovcov a cudzej šľachty.
11

V Uhorsku napríklad prebiehalo zdanenie pôdy od 80. rokov 19. storočia na základe pomerne
rigidných pravidiel. Všetka pôda bola zatriedená do tzv. bonitných tried, kde každá bonitná trieda
mala priradenú fixnú výšku ekonomickej výnosnosti, a na ňu nadväzujúcu fixnú daňovú sadzbu.
Navyše, o zatriedení pôdy do bonitných tried v značnom rozsahu rozhodovala župná samospráva,
v ktorej mala svoje nezanedbateľné zastúpenie vrstva veľkostatkárov, presadzujúcich pri
zatrieďovaní svoje vlastné záujmy. V konečnom dôsledku tak nebolo výnimkou, že niektoré
veľkostatky mali v reáli 15 až 35 násobne vyššiu ekonomickú výnosnosť, než z akej sa odvádzala
daň. Tamže, s. 311.
12
Stenoprotokol ze schúze č. 39, 26.3.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná
knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11650
13
Poslanec JUDr. Karel Viškovský sa vo veci poskytovania náhrady za štátom prevzatú pôdu
vyjadril v tom zmysle, že „Otázka náhrady...jest pro nás otázkou úvah o spravedlnosti a slušnosti
oproti dosavadním držitelům. ... Avšak v těch případech,...kde běží zejména o majetek, který
z politických důvodů, s hlediska neoprávněného nabytí a jiných podobných důvodů pokládáme za
způsobilý ke konfiskaci, pak uznáváme také zásadu, že v těchto případech náhrada dána nebude.“
Stenoprotokol ze schúze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná
knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11720
14
Medzi šľachtické rody, ktorých majetok mal štát zabrať bez poskytnutia náhrady, patrili napr.
Liechtensteinovci, Clam-Martinicovci alebo Černínovci, ktorí boli označovaní za „nepriateľov
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Predstavitelia Československé národní demokracie zastávali obdobné stanovisko, ako
sociálni demokrati. Ústrednou myšlienkou, presadzovanou národnými demokratmi bolo vyvlastnenie
pôdy za súčasného poskytnutia náhrady. Ku konfiškáciám bez poskytnutia náhrady sa malo
pristúpiť len pri pozemkovom majetku Habsburgovcov, majetku Nemeckej ríše, ako aj majetku, ktorý
15
cudzia šľachta skonfiškovala po bitke na Bielej Hore v r. 1620. Obmedzenie rozsahu konfiškácií
malo viacero významov. Sledovalo sa ním odčinenie historických krívd, a súčasne sa bránilo vzniku
nových krívd, ktoré by prinieslo uskutočnenie generálnych konfiškácií, pretože ako povedal národný
demokrat Bohumil Němec: „My se svého stanoviska musíme si přáti, aby se vyvlastnění stalo za
náhradu spravedlivou...Nemůžeme se dopouštěti sami všeobecné konfiskace, máme v historii
16
i příklady, že po revolučních konfiskacích přišli by rekonfiskace.“
Nemožno opomenúť ani politické strany, ktoré zohrali pri formovaní podoby pozemkovej
reformy menej významnú úlohu. Jednou z takýchto strán bola aj Československá strana lidová,
tradične brániaca záujmy katolíckej cirkvi, ktorá vlastnila v Československu rozsiahle pozemkové
vlastníctvo. S vedomím neodvratnosti pozemkovej reformy predstavitelia Československej strany
lidovej zastávali politiku hľadania znesiteľného kompromisu, ktorý by znamenal čo najmenší zásah
do cirkevných majetkov. V konečnom dôsledku to znamenalo príklon ku koncepcii vyvlastnenia za
poskytnutie náhrady. Naproti tomu mali v Dočasnom národnom zhromaždení svoje zastúpenie aj
politické strany hlásajúce radikálne zásahy do vlastníctva vôbec, a to po vzore revolučného Ruska.
Československá strana socialistická sprvu zastávala radikálny názor, na základe ktorého malo
dôjsť ku všeobecnému vyvlastneniu súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, a to bez
poskytnutia akejkoľvek náhrady. Po rokovaniach prebiehajúcich v rozmedzí zimy 1918 a jari 1919
nakoniec socialisti ustúpili od väčšiny svojich radikálnych požiadaviek, avšak koncepciu
17
vyvlastnenia pozemkového vlastníctva bez poskytnutia náhrady vnímali ako conditio sine qua non.
Dlhotrvajúce politické a odborné rozpravy nakoniec priniesli svoje výsledky v podobe
konkrétneho legislatívneho návrhu základného zákona celej pozemkovej reformy. 16.4.1919 bol
Dočasným národným zhromaždením prijatý zákon č. 215/1919 Sb. z. a n. o zabraní veľkého
majetku pozemkového, nazývaný tiež „záborový zákon“. Na finálnej podobe záborového zákona
sa podieľali okrem politikov aj významní odborníci z ekonomickej, hospodárskej a právnej praxe,
ako aj významní akademici a teoretici, medzi ktorých patril aj popredný civilista a profesor
18
Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, Jan Krčmář. Ako výsledok politického kompromisu
záborový zákon neposkytoval odpoveď na všetky otázky, ktoré si na začiatku rozpráv hlavní
protagonisti pozemkovej reformy kládli. Ubiehajúci čas a reálne existujúce celospoločenské potreby
týkajúce sa pozemkového vlastníctva nakoniec prispeli k odsunutiu riešenia niektorých dôležitých
otázok spojených s realizáciou pozemkovej reformy na neskoršie obdobie. Otázkou potom je, v čom
spočíval onen kompromis?
Keďže politické strany zastávali často diametrálne odlišné stanoviská na čiastkových
otázkach, bola pre záborový zákon zvolená forma lex generalis. Ako rámcový zákon, vo svojom
českého národa“. KUKLÍK, J. a kol.: Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnéní
v československých dějinách 20. století. Praha: AUDITORIUM, 2011., s. 34.
15
Poslanec prof. PhDr. RNDr. Bohumil Němec tvrdil, že rozsah škôd, ktoré vznikli storočiami cudzej
nadvlády, nemôže byť odčinený ani samotnou „rekonfiškáciou“ toho, čo cudzia šľachta takouto
cestou nadobudla, pretože „...Habsburkové, kteří...důsledně zcizovali bezprávně statky...a užívali
výtěžků nikoli pouze na prospěch zemí českých, poškodili stát český do té míry, že právem
propadne movitý i nemovitý jejich majetek, pokud se v oblasti naší republiky nalézá, ve prospěch
státu našeho. Škody, které jednáním proti těmto právům koruny české způsobili, daleko nebudou
vyváženy konfiskací jejich jmění, ať je původu jakéhokoliv.“ Stenoprotokol ze schúze č. 46,
16.4.1919.
In:
Spoločná
Česko-Slovenská
Digitálna
parlamentná
knižnica.
URL:
http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11718
16
Tamže.
17
Viac viď: PEICHLOVÁ, A.: Konfiskační a vyvlastňovací prvek pozemkové reformy v době první
republiky. In: KUKLÍK, J. a kol.: Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnéní v československých
dějinách 20. století. Praha: AUDITORIUM, 2011., s. 34.
18
Viac o profesionálnom živote prof. JUDr. Jana Krčmáře viď napr.: SKŘEJPKOVÁ, P.: Antologie
československé právní vědy v meziválečném období (1918-1939). Praha: Linde, a.s., 2009., s. 253265.
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relatívne krátkom znení, pozostávajúcom iba z 20 paragrafov, určoval len základné zásady
realizácie pozemkovej reformy. Azda najdôležitejšiu otázku poskytovania náhrad za štátom prevzatý
pozemkový majetok pritom ponechával záborový zákon vo svojom § 9 na osobitný, „vykonávací“
zákon. Okrem formy zákona bol výsledkom kompromisu aj nový právny inštitút „záboru“, ktorého
autorom bol Jan Krčmář.
Zábor bol definovaný priamo v § 5 záborového zákona nasledovne: „Záborem uvedeným v §
1 nabývá Československá republika práva, zabraný majetek přejímati a přidělovati (§§ 10 a 11).“
Pre pochopenie podstaty inštitútu záboru je potrebné dekomponovať ustanovenie § 5 na jednotlivé
pojmy. Odkaz na § 1 záborového zákona poukazuje na celkový účel tohto zákona. Práve úvodné
ustanovenie § 1 konštatuje všeobecný ciel, ktorým je uskutočnenie úpravy pozemkového vlastníctva
prostredníctvom zabratia veľkého pozemkového majetku nachádzajúceho sa na území
Českoslvenska. V nadväznosti na to je potom dôležitý pojem „zabraný majetek“. § 2 ustanovil
základný rozsah pozemkového majetku spadajúceho pod zábor. Veľkým majetkom pozemkovým sa
pre účely záborového zákona rozumeli súbory nehnuteľného majetku spolu s právami, ktoré k nim
náležali, patriace jednému vlastníkovi alebo spoluvlastníkom vo výmere nad 150 ha
poľnohospodárskej pôdy (role, lúky, záhrady, vinice, chmeľnice), alebo nad 250 ha akejkoľvek pôdy.
Keďže sa v ustanovení § 2 spomína pojem súbor nehnuteľností, nemuselo ísť len o súvislý (resp.
celistvý) pozemok s rozlohou presahujúcou výmeru stanovenú v záborovom zákone. Pod zábor
spadal aj súčet menších, resp. viacerých pozemkov, ktorých celková rozloha presahovala zákonom
19
určenú výmeru, čo zohľadňovala aj vtedajšia súdna prax. Podstatou a obsahom inštitútu záboru
v spojitosti s účelom zákona, a rozsahom, v akom sa mal realizovať, potom bolo právo štátu
prevziať a následne prideliť majetok spadajúci pod zábor. Dikcia ustanovenia § 5 nám napovedá, že
ak ide o samotný prechod vlastníckeho práva na štát, inštitút záboru sám o sebe nevyvolával
okamžité právne následky, ale naopak, vytváral predpoklad pre ďalšie zásahy do pozemkového
vlastníctva buď na základe záborového zákona alebo ďalších osobitných predpisov. Zábor
nespôsoboval okamžitý prechod všetkých vlastníckych oprávnení. Konkrétne zásahy do
vlastníckeho práva vo forme jeho čiastočného obmedzenia boli realizované ustanoveniami §§ 6 a 7
záborového zákona. V zmysle § 6 sa obmedzovala vlastníkova dispozičná sloboda s jeho
majetkom, nakoľko sa mu ukladala povinnosť riadne hospodáriť na majetku spadajúcom pod zábor,
a to až do doby jeho prevzatia štátom. Ďalej na základe § 7 mohol vlastník pôdy so svojimi
20
pozemkami disponovať inter vivos len s predchádzajúcim súhlasom štátu. Okamžitý zásah do
vlastníckeho práva ex lege tu teda nastáva výhradne obmedzením vlastníkovho oprávnenia
ľubovoľne nakladať so svojim majetkom (ius disponendi). Okrem toho, že išlo o prostriedok zásahu
štátu do vlastníckeho práva, plnili vo vzťahu k inštitútu záboru ustanovenia §§ 6 a 7 ochrannú
funkciu. Chránili právo štátu prevziať a prideliť majetok spadajúci pod zábor už aj pred potenciálnou
snahou vlastníkov vyhnúť sa pozemkovej reforme, a taktiež pred spôsobením inej škody na majetku
spadajúcom pod zábor v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Takto zabezpečené
oprávnenie štátu následne umožňovalo postupné prevzatie zvyšných vlastníckych oprávnení –
práva držby pozemkov (ius possidendi) a práva pozemky užívať a požívať z nich plody (ius utendi et
fruendi), a to za použitia niektorého z inštitútov zásahu do vlastníckeho práva, predpokladaných v §
9.

19

„Slovem „soubor“ rozuměti je „souhrn, součet“ nemovitostí (Boh. Adm. 1071/1921). Není proto
předpokladem záboru komplex pozemků souvislých, nýbrž jen součet majetku pozemkového bez
zřetele na jeho teritoriální souvislost a polohu (Boh. Adm. 1512/1922, 1893/1923, Vážný 1099 civ.)“
KAŇKA J.: Zábor. In: Slovník veřejného práva českoslvenského. Svazek 3: P-R. Praha: Eurolex
Bohemia, 2000., s. 335. Autor pasáže o zábore pri hesle „Pozemková reforma“ v zátvorkách uvádza
čísla judikátov z Bohuslavovej zbierky nálezov Najvyššieho správneho súdu ČSR vo veciach
administratívnych, ako aj judikátov z Vážného zbierky
rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSR
v občianskoprávnych veciach, čím podporuje svoje závery výsledkami aplikačnej praxe súdov v
ČSR.
20
„Zcizení, pronájem zabraného majetku, jeho zavazení a dělení vyžaduje úředního souhlasu (§ 15)
a nemá bez něho proti státu právních následků.“ (Pôvodné znenie § 7 záborového zákona pred
novelizáciou zákonmi č. 387/1919 a 108/1921 Sb. z. a. n.) Uvedený úradný súhlas dával štátny
Pozemkový úrad, zriadený priamo záborovým zákonom v § 1.
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Zákonodarca v § 9 záborového zákona načrtol možnosť použiť dve alternatívy pre
dokončenie prevzatia zabraného majetku. Ako prvá alternatíva sa ukazovalo vyvlastnenie za
súčasného poskytnutia náhrady za preberaný majetok. Možnosť využitia inštitútu vyvlastnenia za
náhradu nie je v § 9 záborového zákona vyjadrená explicitne, nakoľko sa tu spomína len
skutočnosť, že „O náhradě za převzatý majetek bude rozhodnuto zvláštním zákonem.“ Z povahy
inštitútu konfiškácie ako protipólu vyvlastnenia, kde konfiškácia je chápaná skôr ako forma trestu, pri
ktorom sa náhrada nemá poskytovať, je logické domnievať sa, že zákonodarca mal v tomto prípade
na mysli inštitút vyvlastnenia, ako prostriedok administratívneho zásahu štátu do súkromného
vlastníctva za súčasného poskytnutia primeranej náhrady za vyvlastňovaný majetok. Naproti tomu
pri druhej alternatíve – konfiškácii, sa aj napriek odkazu na podrobnejšiu úpravu v osobitnom
predpise zákonodarca vyjadruje oveľa konkrétnejšie, keď taxatívne vymenúva okruh majetkov, ktoré
21
budú prevzaté bez poskytnutia náhrady (t.j. skonfiškované). Môžeme tak vidieť, že zábor bol
akýmsi hybridným, komplexným právnym inštitútom, ktorý v sebe súčasne kombinoval prvky
vyvlastnenia a konfiškácie, a predpokladal jednak okamžité právne účinky (obmedzenie
vlastníkovho ius disponendi), ako aj účinky pro futuro (prevzatie zvyšných vlastníckych oprávnení
k pôde spadajúcej pod zábor). Je však nutné podotknúť, že v takej podobe, ako bol prijatý a vtelený
do záborového zákona, trpel viacerými nedostatkami, ktoré boli odstránené až nasledujúcou
legislatívou. Keďže išlo len o rámcový lex generalis, formulácie v ňom obsiahnuté bolo v praxi
možno vykladať značne široko, čo vo svojej podstate dokresľovalo revolučný charakter vtedajšej
doby a právnych prostriedkov, ku ktorým sa siahalo.
Z hľadiska legislatívno-technického spracovania si nemožno nevšimnúť, že záborovému
zákonu chýba určitá systematika v jeho členení. Ustanovenia doplňujúce základnú definíciu záboru
uvedenú v § 5 záborového zákona sú rozptýlené v celom predpise. Vo svojej podstate je to
výsledkom snáh nájsť politicky najschodnejšiu cestu pre schválenie záborového zákona na pôde
Dočasného národného zhromaždenia, ako aj nedostatku času, tak potrebného pre rozhodovanie
o závažných otázkach v spojitosti s pozemkovým vlastníctvom. Momentom sprehľadnenia a
vyriešenia celkovej situácie okolo inštitútov vyvlastnenia a konfiškácií bolo prijatie zákona č.
329/1920 Sb. z. a n. o prevzatí a náhrade za zabratý majetok pozemkový dňa 8.4.1920, ktorý je
známy aj ako náhradový zákon.
Prijatie náhradového zákona ako lex specialis vo vzťahu k záborovému zákonu bolo
predpokladané už samotným záborovým zákonom, ako aj politikmi v Dočasnom národnom
zhromaždení. No na jeho obsah v otázke nastavenia rozsahu pôsobnosti inštitútov vyvlastnenia
a konfiškácie pozemkového vlastníctva už mali vplyv aj udalosti presahujúce hranice
Československa.
Podpísanie mierových zmlúv s Rakúskom a Maďarskom znamenalo významný zásah do
konečnej podoby pozemkovej reformy, nakoľko došlo k obmedzeniu pôvodného rozsahu pôsobnosti
inštitútu konfiškácie. Mierová zmluva s Rakúskom č. 507/1921 Sb. z. a n. v čl. 267 a mierová zmluva
s Maďarskom č. 102/1922 Sb. z. a n. v čl. 250 spoločne zakotvili zásadu, že Československo musí
zaobchádzať so štátnymi príslušníkmi Rakúska a Maďarska rovnakým spôsobom, ako s vlastnými
štátnymi príslušníkmi. Až na menšie rozdielnosti išlo prakticky o totožné znenie, obsiahnuté v oboch
zmluvách: „Majetek, práva a zájmová účastenství rakouských/maďarských příslušníků nebo
společností podřízených jejich dozoru, ležící na území bývalého mocnářství rakousko-uherského,
22
nebudou ... podrobeny záboru ani likvidaci ...“ V konečnom dôsledku tak zákonodarca musel
21

§ 9 druhá veta: „Zvláštním zákonem provede se zásada, že bez náhrady bude převzat majetek
příslušníků nepřátelských států, příslušníků bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské,
majetek nadací spočívajících na právech ze šlechtictví zrušeného zákonem ze dne 10. prosince
1918, čís. 61 Sb. z. a n.; majetek, jehož užívání zakládá se na výkonu funkcí, úřadů a důstojenství
cizozemských, nebo který s takovou funkcí, úřadem nebo důstojenstvím jest spojen; majetek
bezprávně nabytý; majetek osob, které se hrubě provinily proti československému národu ve
světové válce; konečně majetek, který podle ustanovení zákonů finančních připadne státu jako
splátka na dávku z majetku.“
22
Čl. 267 mierovej zmluvy s rakúskom č. 507/1921 Sb. z. a n. a čl. 250 mierovej zmluvy
s Maďarskom č. 102/1922 Sb. z. a n. Prijatie formulácií týkajúcich sa konfiškácie majetkov,
obsiahnuté v mierových zmluvách, pripisovala časť domácej politickej reprezentácie snahám
veľkostatkárov a cudzích štátnych príslušníkov za hranicami Českoslvenska, o čom svedčí aj reč
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opustiť pôvodné nastavenie rozsahu pôsobnosti inštitútu konfiškácie, predznačený v záborovom
zákone, a zohľadniť závery mierových zmlúv. Došlo tak k výraznému zmierneniu pôvodne
zamýšľaných zásahov do pozemkového vlastníctva rakúskych a maďarských štátnych príslušníkov,
o čom svedčila aj úprava obsiahnutá v náhradovom zákone. Zákonodarca transponoval ustanovenia
mierových zmlúv do §§ 35 a 36 náhradového zákona formou zakotvenia zásady, že ak mierové
zmluvy neustanovovali inak, tak znenie § 9 záborového zákona o prevzatí majetkov spadajúcich
pod zábor bez poskytnutia náhrady sa nevzťahovalo na majetok príslušníkov dynastie HabsburskoLotrinskej a štátnych príslušníkov nepriateľských štátov, pričom bez náhrady bolo možné prevziať
výhradne majetok nadácií spočívajúcich na právach zo šľachtictva, a to tiež len v prípade, ak boli
23
tieto nadácie zrušené úradným rozhodnutím v zmysle príslušných právnych predpisov.
Z uvedeného teda vyplýva, že aj napriek tlaku dotknutých skupín osôb, ako aj medzinárodnej
situácii tesne po prvej svetovej vojne, si síce v značne obmedzenom rozsahu, ale predsa len
československá pozemková reforma zachovala svoj hybridný charakter, kombinujúci právne inštitúty
vyvlastnenia a konfiškácie.
4

DÔSLEDKY POZEMKOVEJ REFORMY – DISKONTINUITA V
PRÁVEA MEDZINÁRODNÉ DOPADY
Pri zohľadnení koncepcie právnej kontinuity a diskontinuity, vypracovanej Františkom
24
Weyrom ako predstaviteľom normatívnej školy , môžeme v prípade československej pozemkovej
reformy hovoriť o materiálnej diskontinuite, teda diskontinuite vo vývoji alebo trvaní právnych
zásad alebo inštitútov.
V prvom rade môžeme badať diskontinuitu v oblasti právnych zásad. Prejavila sa najmä
pri novom formulovaní účelu vlastníctva pôdy. Pôda ako jeden z kľúčových výrobných prostriedkov
dovtedy slúžila ako zdroj moci, bohatstva a spoločenského postavenia úzkej spoločenskej vrstvy.
V Československu, budovanom na demokratických zásadách, mala pozemková reforma docieliť
spravodlivé prerozdelenie pôdy medzi všetkých občanov, čo malo prispieť k napĺňaniu
celospoločensky prospešných cieľov, a nielen záujmov úzkej skupiny osôb. Vyjadrenie sociálnych
zmien, ktoré vyústili do zmeny dovtedajšieho chápania účelu vlastníctva pôdy, výstižne zhrnul
poslanec Národného zhromaždenia za sociálnu demokraciu František Biňovec, ktorý tvrdil, že
„Třídní protivy soukromého kapitalismu právě nejvíce řádí v našem zemědělství, kde jejich výrazem
jest na jedné straně velký přepych, velké zbohatlictví, zejména šlechty a na druhé straně bezmezná
bída a nahota zemědělského dělnictva. ...Právě tyto okolnosti nutily k tomu, aby otázka skutečných

poslanca za sociálnu demokraciu Františka Biňovca: „Vedle toho je třeba uvážiti, že příliš horečnou
činností Národního shromáždění v otázkách jiných bylo zaviněno, že mohlo dojíti k projednávání
zákona o náhradě až teprve v této chvíli, a že od 28. října 1918 do dnešní doby poskytla se
velkostatkářům příliš dlouhá doba k tomu, aby rozpoutali všechny možné živly a vlivy za tím účelem,
aby zjednali si přízeňku podpoře svých požadavků uvnitř i za hranicemi našeho státu. Dnes je
zřejmo, že za šlechtice, aby v mnohém v našem státě československém své statky zachránili, staví
se cizina a žádá kategoricky, aby s nimi bylo šetrně zacházeno a aby náhrada jim byla přiznána.
Tedy ohled na tyto vlivy z ciziny působil také k tomu, abychom zabrali velkostatky podle názoru
ciziny za náhradu.“ Stenoprotokol ze schúze č. 140, 8.4.1920. In: Spoločná Česko-Slovenská
Digitálna parlamentná knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=12618
23
§ 35 náhradového zákona: „Předpisy o poskytování náhrady vlastníku převzatých nemovitostí dle
tohoto zákona neplatí, hledíc k § 9 záborového zákona, pro majetek příslušníků nepřátelských států
a majetek příslušníků bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, pokud tomu neodporují
mírové smlouvy uzavřené mocnostmi spojenými a přidruženými ve světové válce. Zvláštním
zákonem bude rozhodnuto o selské půdě bezprávně svedené a případech podobných.“ § 36
náhradového zákona: „Bez náhrady přejímá stát Československé republiky do svého vlastnictví
majetek nadací, spočívajících na právech ze šlechtictví zrušeného zákonem ze dne 10. prosince
1918, č. 61 Sb. z. a n., bylo-li příslušným k tomu ministerstvem jako nadačním úřadem vysloveno,
že určitá nadace se zrušuje.“
24
Viac o tejto problematike viď: WEYR, F.: Kontinuita právní. In: Slovník veřejného práva
československého. Svazek 2: I až O. Praha: Eurolex Bohemia, 2000., s. 364-366.
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zemědělců byla rozřešena, a aby půda dostala se těm, kteří skutečně na ní pracují.“ Diskontinuita
v oblasti právnych zásad teda nemala číro právny charakter, pretože nedošlo ku kvalitatívnej zmene
26
obsahu inštitútu vlastníckeho práva. Keďže však právne normy vyjadrujú v podobe právnych
zásad aj normy morálne, upravujúce širší rámec celospoločensky významných vzťahov, môžeme
hovoriť o určitej koncepčnej, resp. ideovej diskontinuite.
Ďalšou oblasťou, kde sa právna diskontinuita prejavila, je oblasť právnych inštitútov.
Konkrétne išlo o inštitúty upravujúce zásahy do vlastníckeho práva. Až do prijatia záborového
zákona sa na území Československa stretávame s tradične známymi inštitútmi zásahov do
vlastníckeho práva v podobe vyvlastnenia a konfiškácie, alebo inštitútmi ktorých podstata tkvela iba
v obmedzení vlastníckeho práva, nie v jeho nútenom prevode. Zavedením inštitútu záboru do
právneho poriadku však došlo k diskontinuite v stave dovtedajšej úpravy. K existujúcim právnym
inštitútom s relatívne jasne definovanými podmienkami ich použitia a rozsahom časovej pôsobnosti,
sa pripája zábor so svojou hybridnou povahou, kombinujúcou prvky prakticky všetkých tradičných
inštitútov upravujúcich zásahy do vlastníckeho práva. Inštitút záboru so svojimi okamžitými účinkami
(obmedzenie ius disponendi vymedzeného okruhu vlastníkov pôdy) pôsobiacimi ex lege, a súčasne
aj účinkami pôsobiacimi pro futuro po prebehnutí predpokladanej úradnej procedúry vyvlastnenia
alebo konfiškácie bol niečím absolútne novým, čo sa v danom geografickom priestore do tej doby
nevyskytovalo. Výnimočnosť tohto právneho riešenia „z dielne“ Jana Krčmáře dokumentujú aj slová
poslanca Národného zhromaždenia za sociálnu demokraciu Františka Modráčka, ktorý povedal, že
Výbor Národného zhromaždenia pre pozemkovú reformu pri svojej práci na záborovom zákone
„zpočátku kolísal mezi dvěma zásadami, totiž má-li býti zákon tento zákonem nařizovacím,
vyvlastňovacím v plném smyslu toho slova, anebo zákonem pouze zmocňovacím. Tato různá
stanoviska vyvolala značné nedorozumění, a my děkujeme mnoho prof. dru Krčmářovi, který měl
šťastný nápad, že nám našel slovo, které vyhovuje oběma směrům, zde se střetnuvším, totiž na
27
místo "vyvlastnění" nebo místo "zmocnění k vyvlastnění" vynašel termín "zabrání".“ Právny inštitút
záboru mal byť novým, neštandartným prostriedkom riešenia mimoriadnej situácie v oblasti
súkromného vlastníctva pôdy, ktorá vznikla v dôsledku zmeny spoločenského zriadenia
v turbulentnom historickom období. Aj napriek svojej mimoriadnej povahe, však neznamenal úplnú
negáciu dovtedajšej právnej úpravy prostriedkov umožňujúcich zásahy do vlastníckeho práva. Bol
len jej doplnením, ktoré spočívalo v kombinácii inštitútov vyvlastnenia a konfiškácie. Diskontinuitu v
práve ako dôsledok pozemkovej reformy tu teda možno badať len v obmedzenom rozsahu.
Pozemková reforma so všetkými svojimi osobitosťami nebola výhradne vnútroštátnou
záležitosťou. Nakoľko jej prvoradým cieľom bolo vysporiadať sa s pozemkovým vlastníctvom osôb,
ktoré boli spravidla cudzími štátnymi príslušníkmi, došlo nevyhnutne ku sporom presahujúcim
hranice republiky. Ako už bolo spomenuté, mierové zmluvy s nástupníckymi štátmi RakúskoUhorska, ako aj mierová zmluva s Nemeckom, do značnej miery zasiahli do procesu formovania
legislatívneho rámca pozemkovej reformy. Avšak tlak záujmových skupín osôb, ktoré boli
pozemkovou reformou najviac dotknuté, sa premietol aj do roviny medzinárodného práva. Mierová
25

Stenoprotokol ze schúze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná
knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11719 Celkový obraz potom
dokresľuje aj vyjadrenie poslanca prof. PhDr. RNDr. Bohumil Němec keď povedal, že pozemková
reforma je „především reforma sociální...“, ktorá „...Má vzíti z rukou jednotlivců veliké latifundie a má
osvoboditi pokud možno ony tisíce zemědělských dělníků- bezzemků, kteří pracovali dosud na
cizím.“ Stenoprotokol ze schúze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna
parlamentná knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11717
26
Sám prof. František Weyr konštatuje, že v prípade vzniku Československa došlo k formálnej
právnej diskontinuite s rakúskym právnym poriadkom, a tým pádom aj k zániku rakúskeho štátu,
avšak súčasne nedošlo k radikálnemu pretrhnutiu právnej kontinuity v materiálnom, t.j. obsahovom
zmysle. (WEYR, F.: Kontinuita právní. In: Slovník veřejného práva československého. Svazek 2:
I až O. Praha: Eurolex Bohemia, 2000., s. 365-366) Recepciou rakúskych a uhorských právnych
noriem do československého právneho poriadku došlo aj k recepcii ustanovení spred rokom 1918,
týkajúcich sa vlastníckeho práva. Tým pádom zostala podstata inštitútu vlastníckeho práva
zachovaná.
27
Stenoprotokol ze schúze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná
knižnica. URL: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=11716
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zmluva s Maďarskom č. 102/1922 Sb. z. a n. a mierová zmluva s Nemeckom č. 217/1921 Sb. z. a n.
spoločne upravovali osobitný opravný prostriedok, ktorý mohli maďarskí a nemeckí štátni príslušníci
dotknutí československou pozemkovou reformou použiť na ochranu svojho vlastníckeho práva.
Týmto opravným prostriedkom voči úradnému postupu príslušných orgánov Československej
republiky, ktoré uskutočňovali pozemkovú reformu, bola možnosť vzniesť nárok na odškodnenie za
zásah do vlastníckeho práva, ktorý mal byť podľa navrhovateľov v rozpore s príslušnými
28
ustanoveniami mierových zmlúv s Maďarskom a Nemeckom.
O nárokoch maďarských
a nemeckých štátnych príslušníkov rozhodovali zmiešané rozhodcovské súdy, pričom
československo-maďarský zmiešaný rozhodcovský súd bol zriadený v Haagu na základe čl. 239
mierovej zmluvy s Maďarskom, a československo-nemecký zmiešaný rozhodcovský súd bol
zriadený v Ženeve na základe čl. 304 mierovej zmluvy s Nemeckom. Veľmi zaujímavým momentom
v existencii a činnosti medzinárodných zmiešaných rozhodcovských súdov bol spor o ich príslušnosť
rozhodovať o nárokoch, ktoré pred nimi maďarskí a nemeckí štátni príslušníci predniesli.
Československo, ako žalovaná strana, vznieslo pred československo-maďarským
zmiešaným rozhodcovským súdom námietku nepríslušnosti, ktorú odôvodňovalo konaním tohto
súdu ultra vires. Československo totiž považovalo zmiešaný rozhodcovský súd za príslušný
rozhodovať len spory medzinárodného charakteru vyplývajúce z priameho porušenia ustanovení
mierových zmlúv. Legislatívu upravujúcu pozemkovú reformu naproti tomu považovalo za výsostne
vnútroštátne právo, o ktorom podľa názoru zástupcov Československa zmiešané rozhodcovské
súdy nemali právomoc rozhodovať. Československo-maďarský zmiešaný rozhodcovský súd
nakoniec 31.1.1929 rozhodol o svojej príslušnosti rozhodovať vo veciach právnych nárokov pred
ním prednesených, pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia sa súd opieral o ustanovenie čl. 250
mierovej zmluvy s Maďarskom, podľa ktorého nebola právomoc súdu nijakým spôsobom
29
obmedzená suverenitou štátov alebo životnými záujmami zmluvných strán.
Je však iróniou osudu, že od momentu vznesenia prvých nárokov, bolo vynaložené toľko
energie a času len na riešenie kompetenčného sporu, pričom ku konečnému riešeniu právnych
nárokov vôbec nedošlo na pôde spomínaných medzinárodných rozhodcovských súdov. V prípade
nárokov vznesených nemeckými štátnymi príslušníkmi bolo riešenie dosiahnuté vzájomnou
dohodou s Československom, a v prípade nárokov maďarských štátnych príslušníkov bolo riešenie
dosiahnuté na medzinárodnej úrovni.
V januári roku 1930 bolo na jednaní mocností spojených a združených so zástupcami
Maďarska dosiahnuté podpísanie dodatkov k mierovej zmluve s Maďarskom, ktoré okrem iného
riešili aj otázku majetkových nárokov maďarských štátnych príslušníkov voči Československu,
Rumunsku a Juhoslávii, uskutočňujúcich na svojich územiach vlastné pozemkové reformy. Na
základe Dohody II. a III., ktoré boli spolu s ostatnými publikované v zbierke zákonov pod č. 81/1931
Sb. z. a n., bol ustanovený osobitný tzv. Agrárny fond (alebo aj Fond „A“), ktorý mal povahu
právnickej osoby s vlastnou právnou subjektivitou. Agrárny fond mal súčasne vytvorené vlastné
základné imanie, na ktorom sa podieľali všetky zmluvné strany, a ktoré bolo určené vo výške 219,5
mil. zlatých korún, čo v reáli mohlo zodpovedať zhruba množstvu 67 ton čistého zlata v hodnote viac
30
ako 1,5 mld. Kčs. Podľa príslušných ustanovení citovaných dohôd agrárny fond zaujal procesné

28

Maďarskí štátni príslušníci namietali spravidla porušenie čl. 250 mierovej zmluvy s Maďarskom
(vylúčenie zásahov do majetku maďarských štátnych príslušníkov, ktorý ležal na území bývalého
Rakúsko-Uhorska), pričom požadovali buď navrátenie do pôvodného stavu alebo odškodnenie
v plnej výške. Nemeckí štátni príslušníci sa spravidla dožadovali poskytnutia primeranej náhrady za
zabraný majetok, nakoľko argumentovali zrieknutím sa práva Československa na zabratie majetku
nemeckých štátnych príslušníkov, nachádzajúcom sa na území republiky v zmysle čl. 297 mierovej
zmluvy s Nemeckom. Viac o tejto problematike viď napr.: KUKLÍK, J. a kol.: Konfiskace, pozemkové
reformy a vyvlastnéní v československých dějinách 20. století. Praha: AUDITORIUM, 2011., s. 3640.
29
Viac o tejto problematike viď: VONDRUŠKA, E.: Čsl. Pozemková reforma s hlediska
mezinárodního práva. In: Slovník veřejného práva českoslvenského. Svazek 3: P-R. Praha: Eurolex
Bohemia, 2000., s. 403-404.
30
Približný prepočet na hmotnosť a koruny československé uskutočnený autorom tohto článku na
základe údajov uvedených v čl. 1 Dohody III. (1 zlatá koruna = 0,304878 g čistého zlata) a prílohy
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postavenie žalovaného štátu (t.j. nastúpil na miesto Československa, Rumunska alebo Juhoslávie
v závislosti od konkrétneho prípadu), pričom z jeho základného imania mali byť následne
uspokojené nároky jednotlivých maďarských štátnych príslušníkov. Pri odškodňovaní však mala byť
dodržaná zásada, podľa ktorej celková suma vyplatených nárokov nepresiahne ustanovenú výšku
základného imania agrárneho fondu.
5

ZÁVER
Československá pozemková reforma bola so všetkými svojimi úskaliami a osobitosťami
pozoruhodným javom, ktorý priniesol v oblasti vlastníckych vzťahov k pôde, ako aj v oblasti právnej
úpravy inštitútov týkajúcich sa vlastníckeho práva ako takého netradičné inovácie. Mohli sme vidieť,
ako historický vývoj spolu s reálnou sociálnou a hospodárskou situáciou v Českých krajinách a na
Slovensku utvárali „právne vedomie národa“, volajúce po novom usporiadaní vlastníckych vzťahov
k pôde. Konkrétne právne vyjadrenie tejto požiadavky vo forme záborového a náhradového zákona
potom demonštrovalo vo svojej podstate revolučné riešenia, ktoré mali spolu s plánovanou
redistribúciou zabratej pôdy naplniť existujúce potreby občanov. Vytvorenie a reálna aplikácia
právneho inštitútu záboru bolo prelomovým momentom vo vývoji inštitútov upravujúcich zásahy do
vlastníckeho práva, ktorý v hrubých rysoch predznamenal vývojové trendy do budúcnosti, a to
minimálne pre Československo. Aj napriek revolučnému nádychu, prameniacemu zo samotnej
doby, a tiež neštandardných alebo novátorských riešení, však pozemková reforma v právnej rovine
nakoniec neznamenala úplnú negáciu dovtedajšieho stavu právnej úpravy inštitútu vlastníckeho
práva, ako aj prostriedkov umožňujúcich zásahy do vlastníckeho práva. Môžeme taktiež
konštatovať, že československá pozemková reforma z obdobia rokov 1918 až 1935 nebola
teritoriálne obmedzenou záležitosťou. Svedčia o tom aj majetkové spory medzi Československom
a cudzími štátnymi príslušníkmi, ktoré boli riešené až na medzinárodnej úrovni. Všetky uvedené
skutočnosti a detaily tak činia zo spracovanej témy zdroj relevantných informácií, ktoré majú
potenciál poskytnúť nielen obraz o minulosti, ale aj inšpiráciu pre prípadné modely riešenia
obdobných situácií v súčasnosti alebo v budúcnosti.
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OBMEDZOVANIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD A
UKLADANIE POVINNOSTÍ PRI REALIZÁCII DONÚTENIA
VEREJNOU MOCOU
Martin Štrkolec
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa zaoberám obmedzovaním základných práv a slobôd
a ukladaním povinností orgánmi verejnej moci, a to najmä v kontexte článku 13 ústavy. Od
historického vývoja a vymedzenia pojmu právny štát príspevok vymenúva jednotlivé princípy
právneho štátu. Spomedzi nich sa zaoberám princípom univerzality a prirodzenoprávnosti ľudských
práv. V nadväznosti na tento princíp sledujem možnosti obmedzenia základných práv a slobôd, a to
najmä z dôvodu verejného záujmu. Ďalej v príspevku porovnávam uvedené obmedzenie základných
práv a slobôd s ukladaním povinností orgánmi verejnej správy. Pre ponúknutie komplexnejšieho
pohľadu na túto problematiku sa príspevok neobmedzuje len na ústavnú, respektíve zákonnú
úpravu, ale je doplnený taktiež viacerými rozhodnutiami ústavného súdu z predmetnej oblasti.
Kľúčové slová: Obmedzovanie základných práv a slobôd, ukladanie povinností orgánmi verejnej
moci.
Abstract: In the present paper I deal with restriction of the fundamental rights and freedoms and
imposing obligations by public authorities, especially in the context of Article 13 of the Constitution.
From the historical development and the definition, the paper enumerates principles of the rule of
law. Among them is engaged in the principle of universality of human rights. Following this principle
is dedicated options restriction of fundamental rights and freedoms, particularly in the public interest.
Furthermore, in this paper I compare the restriction of fundamental rights and freedoms with
imposing obligations by public authorities. To offer a more comprehensive perspective on this issue
the paper is not limited to the constitutional, or legal regulation, but is also supplemented by a
number of decisions of the Constitutional Court.
Key words:Restriction of fundamental rights and freedoms, imposing obligations by public
authorities.
1

ÚVOD

Prostredníctvom ukladania povinností, ktorých splnenie možno od jednotlivca v právnom
a demokratickom štáte očakávať, zabezpečujú orgány verejnej moci riadny chod verejnej správy
štátu, ako aj možnosť uplatnenia
práv inými osobami. Orgány verejnej moci pristupujú
k obmedzeniu základných práv a slobôd v prípade, kedy je potrebné jednotlivcovi vysloviť príkaz
zdržať sa uplatňovania svojho práva, ba dokonca strpieť nerešpektovanie svojho práva orgánom
verejnej moci alebo treťou osobou.Účelom tohto príspevku je preto poukázať na rozdielnosť povahy,
účelu, možností uplatnenia, ako aj charakteru formálnych a materiálnych podmienok pre
obmedzenie základných strán alebo slobôd na jednej strane a ukladanie povinností orgánmi
verejnej moci na strane druhej.
2

VÝZNAM ČLÁNKU 13 ÚSTAVY PRE PONÍMANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY AKO
PRÁVNEHO ŠTÁTU

2.1

Vznik pojmu a princípy právneho štátu
Počiatky formulácie podstaty a zmyslu
právneho štátu siahajú do ďalekej antiky.
Rozlišovanie antických filozofov na právo prirodzené a právo pozitívne znamenalo, že títo filozofi
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uznávali myšlienky vytvárania a riadenia štátu prostredníctvom pozitívneho práva vyjadrujúceho
prirodzený poriadok sveta. Namiesto vlády vládcu sa začali presadzovať myšlienky vlády
zákona. Neskôr v podmienkach feudalizmu, v prostredí absolutistických monarchií opätovne
dochádzalo k prelínaniu a stotožňovaniu vládcov a štátu a títo začali vo svojich rukách opäť
koncentrovať neobmedzenú moc, keďže vládca bol stotožňovaný so zákonom. Dôsledkom
feudalistického chápania práva a štátu bol vznik nových teórií, ktoré svojou podstatou dávali prvý
impulz k vzniku právneho štátu v podobe, ako ho poznáme dnes.
Prvou z týchto teórií bola teória Rule of Law, čo v preklade znamená teória ,,panstva práva ˮ,
ktorá vznikla v rámci anglo- amerického systému práva. Už v článku 39 Magna charta libertatum
v roku 1215 bola zrejmá formulácia princípu Due Process of Law, ktorý predstavuje jeden zo
základných princípov samotného Rule of Law. Podľa uvedeného článku: ,,Žiadna osoba nemôže byť
pozbavená života, slobody alebo majetku bez spravodlivého súdneho procesuˮ. Podľa A. Bröstla
pojem Rule of Law zahŕňa preferenciu v prospech práva a poriadku- ako protikladov k anarchii
a sváru, a preto ho možno zosúladiť s každou primerane účinne uplatňovanou formou vlády.
Prednosť panstva zákonov pred panstvom človeka Bracton formuluje tak, že kráľ nemá byť
1
podriadený človeku, ale Bohu a zákonom, právo z neho robí kráľa. Azda najvýznamnejším
zástancom teórie Rule of Law je britský právnik Dicey, ktorý formuluje tri fundamentálne princípy
teórie Rule of Law:
- absenciu možnosti arbitrárneho rozhodovania exekutívy (Rule of Law ako panstvo práva je
teda antitézou svojvôle štátnomocenských orgánov),
- rovnosť všetkých pred právom, ktorú garantujú všeobecné súdy,
- normatívne zakotvenie ľudských práv nie je podmienkou, ale konsekvenciou ich
prirodzenoprávnej existencie (ústava nie je prameňom ľudských práv, ale dôsledkom ich
2
objektívnej existencie).
V kontinentálnom právnom systéme sa medzi predstaviteľov právneho štátu, formálne
označeného ako Rechtsstaat, zaraďovali Mohl, Bähr a Gneist, ktorí pojem Rechtsstaat považovali
za akýsi protiklad k pojmu Polizeistaat. Podľa ich teórií zásahy štátu do ľudských práv
vymedzených v právnom dokumente najvyššej právnej sily sú prípustné iba v nevyhnutnom
rozsahu a na základe ústavy alebo zákona. G. Jellinek považuje za právny štát taký štát, v ktorom
je exekutívna a súdna moc podriadená vláde zákonov, čo vo svojej podstate vyššie uvedené teórie
podporuje. Od takto chápaného právneho štáte je však v kontinentálnom právnom systéme
potrebné odlíšiť právny štát v zmysle tézy H. Kelsena, podľa ktorej každý štát musí byť ex
definitio právnym štátom, keďže je sám právom vytvorený. Pre nesúhlas s touto jeho tézou
3
postačí, ak si uvedomíme následný vznik totalitárnych fašistických a stalinských štátov. V rámci
kontinentálneho právneho systému považujem za potrebné spomenúť ekvivalent slova právny štát
vo francúzskej právnej doktríne, a síce pojem état de droit, na ktorého formovaní sa najmä
v posledných desaťročiach podieľa francúzska Ústavná rada (Conseil constitutionnel), ktorá je
akýmsi francúzskym ekvivalentom európskych ústavných súdov.
Ústava Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavaˮ) vo svojom článku 1 ods. 1 vymedzuje
kvalitu štátu nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky. Predmetný článok Slovenskej
republike priznáva tri samostatné, ale navzájom sa prelínajúce a doplňujúce kvalitatívne znaky
Slovenskej republiky. Patria medzi ne zvrchovanosť Slovenskej republiky, demokratickosť
Slovenskej republiky a právnosť Slovenskej republiky. Pre účely tohto príspevku sa budem ďalej
venovať najmä poslednému z nich, a síce Slovenskej republike ako právnemu štátu.
Podľa názoru A. Bröstla medzi princípy právneho štátu zaraďujeme najmä:
- záruky základných práv a slobôd,
- legitimita a legalita,
- suverenita ľudu,
- deľba moci,
- vzájomné brzdy a rovnovážnosť mocí,
- zvrchovanosť ústavy a zákona,
1

BRӦSTL, A.: Právny štát. Košice: MEDES, 1995, s. 16
SVÁK, J. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava:
Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 407
3
BRӦSTL, A.: Právny štát. Košice: MEDES, 1995, s. 16
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4

- právnu istotu.
Všetky tieto princípy sú buď priamo obsiahnuté v texte ústavy alebo ich prostredníctvom
svojej rozhodovacej činnosti interpretačným spôsobom bližšie formuluje Ústavný súd Slovenskej
republiky (ďalej len ,,ústavný súdˮ). Suverenita ľudu implicitne vyplýva z článku 2 ods. 1 ústavy
(suverenita občanov) doplneného článkom 30 ods. 1 ústavy (suverenita ľudu), ktorý
prostredníctvom politických práv občanov a cudzincov na správe vecí verejných (u cudzincov na
správe územných samospráv) implicitne vymedzuje taktiež formy demokracie v Slovenskej
republike. Nemenej dôležitý článok 2 ods. 2 ústavy deklaruje existenciu princípu zvrchovanosti
ústavy a zákona svojou dikciou, podľa ktorej ,,štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej
medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon ˮ.
Postavenie občana v právnom štáte vymedzuje nasledujúci odsek ústavy v zmysle
latinského iura merae facultatis tak, že ,,každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho
nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá ˮ. Teória štátu a práva a ústavné (štátne) právo
rozlišujú medzi modelom formálneho a materiálneho právneho štátu. Formálny právny štát je
ten štát, ktorý prostredníctvom zákonodarnej moci vydáva zákony, zákony sú dodržiavané štátnymi
orgánmi aj jednotlivcami, avšak štát ako taký reálne negarantuje princíp ochrany a dodržiavania
základných práv a slobôd, princíp vzájomných bŕzd a rovnovážnosti, ako aj princíp právnej istoty
jednotlivca. Pri výklade a aplikácii ustanovenia článku 1 ods. 1 ústavy je potrebné postupovať
v zmysle modelu materiálneho právneho štátu. Ústavný súd prostredníctvom svojej judikatúry
vymedzil pojem materiálneho právneho štátu:,,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 z článku 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 subjektami, ktorým boli priznanéˮ.
(I. ÚS 17/1999. Nález z 22. Septembra 1999. Zbierka nálezov a uznesení ústavného súdu
Slovenskej republiky 1999). Vyplývajúc z tohto rozhodnutia ústavný súd rozlišuje dva základné
princípy materiálneho právneho štátu, princíp právnej istoty a princíp spravodlivosti.
J. Svák rozlišuje princípy právneho štátu, ktoré sú zároveň aj základnými znakmi definovania
pojmu právny štát a záruky právneho štátu, ktoré sa naplnenie princípov právneho štátu snažia
dosiahnuť. Medzi základné princípy právneho štátu podľa tohto rozlišovania patria:
- princíp univerzality a prirodzenosti ľudských práv,
- princíp zvrchovanosti ústavy a zákona,
- princíp spravodlivosti,
- princíp právnej istoty.
O naplnenie princípov právneho štátu sa usilujú záruky akými sú:
- deľba výkonu verejnej moci,
- legalita a legitimita,
5
- ochrana ústavnosti a sudcovskej nezávislosti.
Možno konštatovať, že enumerácia princípov (a záruk) právneho štátu je u väčšiny
odborníkov slovenskej teoreticko-právnej spisby prinajmenšom podobná, keďže všetky tieto princípy
explicitne, či implicitne vyplývajú zo samotného textu ústavy, ako aj z právnej doktríny ústavného
súdu.
2.2

Univerzálny a prirodzenoprávny charakter ľudských práv
Princíp univerzality a prirodzenosti ľudských práv vyplýva implicitne priamo z obsahu ústavy,
konkrétne z jej článku 12. Podľa článku 12 ods. 1 ústavy: ,,Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti
i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné
a nezrušiteľné.ˮ Druhý odsek predmetného ustanovenia zaručuje základné práva a slobody na
území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru
a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti
alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Uvedené články plnia účel ochrany osôb
(fyzických a právnických) pred diskriminačnými zásahmi orgánov verejnej moci vo verejnoprávnych
4

BRӦSTL, A.: Právny štát. Košice: MEDES, 1995, s. 38
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vzťahoch. Tento záver je potvrdený plenárnym nálezom ústavného súdu z 18. októbra 2005. Podľa
predmetného nálezu PL. ÚS 8/04: ,,Základným cieľom článku 12 ods. 1 a 2 ústavy je ochrana osôb
(právnických a fyzických) proti diskriminácii zo strany orgánov verejnej moci. Tento článok
ústavy nemá priamy horizontálny účinok, čo znamená, že sa neuplatní vo vzťahoch medzi
osobami súkromného práva. ˮ
Univerzalita ľudských práv je založená na troch princípoch, a to všeľudskosti,
6
objektívnosti a nadštátnosti. O všeľudskosti (personálnom prvku) vzťahujúcej sa na celé územie
Slovenskej republiky (teritoriálny prvok) explicitne hovorí článok 12 ods. 2 ústavy. Priznanie týchto
práv jednotlivcovi vyplývajúce z jeho samotnej ľudskej podstaty zaručuje princíp objektívnosti
ľudských práv. Napokon možnosť ich ochrany aj na medzinárodnej úrovni, v súčasnosti v našich
podmienkach zabezpečovaná najmä rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva
aplikujúceho Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd deklaruje princíp nadštátnosti
ľudských práv.
Nadpozítívnosť, prirodzenoprávny charakter ľudských práv predstavuje nemožnosť
zákonodarcu pre jednotlivca nepriaznivým spôsobom zasahovať do komplexu štátom ústavne
7
priznaných ľudských práv jednotlivca. Vyplývajúc z vyššie citovaného nálezu ústavného súdu
nadpozitívnosť ľudských práv sa prejavuje tiež v rovine aplikácie ústavy, ústavných zákonov
a zákonov v konkrétnych prípadoch, keďže predmetný nález hovorí o ochrane osôb pred
diskrimináciou zo strany orgánov verejnej moci, čo vyjadruje tiež aplikačnú rovinu nadpozitívnosti
ľudských práv. Doteraz uvedené však neznamená, že ľudské práva nemožno obmedziť.
Právna doktrína ústavného (štátneho) práva stanovuje prípady obmedzenia ľudských práv. Jedná
sa o:
- obmedzenie ľudských práv z dôvodu verejného záujmu,
- obmedzenie ľudských práv z dôvodu ich vzájomnej kolízie,
8
- obmedzenie ľudských práv z dôvodu zúženia okruhu subjektov.
Prvému z uvedených obmedzení sa venujem v nasledujúcej podkapitole tohto príspevku.
Priorita jedného z ľudských práv pred druhým pri ich vzájomnej kolízii sa stanovuje
kritériami vhodnosti, potrebnosti a závažnosti každého z kolidujúcich ľudských práv.
Kritérium vhodnosti spočíva v posúdení orgánu aplikujúceho právo, či obmedzením jedného
ľudského práva je možné dosiahnuť týmto obmedzením ustanovený cieľ, a síce ochranu iného
ľudského práva. V rámci kritéria potrebnosti orgán aplikujúci právo skúma, či neexistujú iné,
miernejšie opatrenia pre dosiahnutie ochrany ľudských práv ako to, že dôjde k obmedzeniu jedného
z dvoch vzájomne kolidujúcich ľudských práv. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky
je pre porovnanie závažnosti oboch kolidujúcich ľudských práv potrebné použiť empirické,
9
systémové, kontextové a hodnotové argumenty. Obmedzenie ľudských práv z dôvodu zúženia
množiny subjektov, ktorým sú ľudské práva priznané je typické pre všetky tie ustanovenia druhej
hlavy ústavy, ktoré vymedzujú okruh nositeľov ľudských práv v porovnaní s článkom 13 ods. 3
ústavy, podľa ktorého zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre
všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky, užšie.
2.3 Obmedzenie ľudských práv z dôvodu verejného záujmu
Čo sa týka aplikácie článku 13 pri obmedzovaní ľudských práv, ústavný súd vo svojom
plenárnom rozhodnutí č. PL. ÚS 5/93 konštatoval: ,,Článok 13 ústavy smeruje jedine voči tým
zákonným obmedzeniam základných práv a slobôd, ktoré sa predpokladajú priamo v texte
príslušných článkov ústavy. ˮÚstavný súd mal na mysli tie ustanovenia ústavy, pri ktorých je
priamo v jej texte vymedzený legitímny cieľ obmedzenia ľudského práva. Medzi takéto články ústavy
patrí napríklad článok 20 chrániaci vlastnícke právo jednotlivca, článok 21 upravujúci
nedotknuteľnosť obydlia jednotlivca, článok 23 zaručujúci slobodu pohybu a pobytu a iné. Nemožno
však opomenúť, že ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
6
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stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu obsahuje taktiež situácie pri vzniku ktorých možno
príslušné ľudské právo alebo základnú slobodu obmedziť.
Podľa článku 21 ods. 1 a 2 ústavy: ,,Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť
bez súhlasu toho, kto v ňom býva. Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným
konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky
ustanoví zákon. ˮ V odseku 3 predmetné ustanovenie stanovuje podmienky možnosti obmedzenia
nedotknuteľnosti obydlia ako ľudského práva z dôvodov, ktoré sú iné ako dôvody domovej
prehliadky pre účely trestného konania. ústava toto obmedzenie nazýva ,,iný zásah do
nedotknuteľnosti obydlia ˮ. Pre tento zásah do nedotknuteľnosti obydlia však musia byť
splnené ako formálne, tak aj materiálne podmienky. Formálna podmienka určuje prameň práva,
na základe ktorého možno nedotknuteľnosť obydlia obmedziť. Pre všetky ľudské práva uvedené
v druhej hlave ústavy sa pre tento účel vyžaduje forma zákona. Ak by bolo obmedzenie
nedotknuteľnosti obydlia upravené v nariadení vlády, vyhláške ministerstva, či dokonca všeobecne
záväznom nariadení obce alebo vyššieho územného celku, jednalo by sa o protiústavné
obmedzenie ľudského práva. Medzi materiálne podmienky patria sledovanie legitímneho cieľa
a nevyhnutnosť obmedzenia ľudského práva v demokratickej spoločnosti. Obmedzenie
nedotknuteľnosti obydlia bude ústavné iba v prípade, že sleduje jeden z nasledujúcich legitímnych
cieľov, a to:
a) ochranu života,
b) ochranu zdravia,
c) ochranu majetku osôb,
d) ochranu práv a slobôd iných,
e) odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku,
f) nevyhnutnosť plnenia úloh verejnej správy v prípade, ak sa obydlie používa aj na
podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
Druhou materiálnou podmienkou, ktorá musí byť splnená pri sledovaní niektorých
z legitímnych cieľov uvedených pod písmenami a) až e) je nevyhnutnosť opatrení obmedzujúcich
nedotknuteľnosť obydlia. Pre posúdenie nevyhnutnosti takýchto opatrení v demokratickej
spoločnosti je potrebné skúmať dve hodnotiace kritériá. Po prvé pôjde o porovnávanie takýchto
opatrení so štandardmi vlastnými demokratickej spoločnosti, po druhé je potrebné skúmať kvalitu
10
a rozsah obmedzujúceho opatrenia.
V konkrétnom prípade posudzovania splnenia materiálnych podmienok obmedzenia
určitého ľudského práva z dôvodu verejného záujmu ústavný súd aplikuje metódu testu
proporcionality. Touto metódou ústavný súd skúma, či závažnosť obmedzenia ľudského
práva je proporcionálna vo vzťahu k hodnote legitímneho cieľa sledovaného týmto
obmedzením.,,Zákonodarca musí aj pri zmene chráneného právneho postavenia- aby zásah bol
ústavnoprávne prípustný- vychádzať z princípu proporcionality, ktorý je vlastný právnemu štátu.
Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom (účelom) sledovaným
štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ (účel) sledovaný štátom nesmie byť
sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije smú byť použité; použitie prostriedkov na dosiahnutie
účelu je potrebné a nevyhnutné. Kritérium alebo princíp vhodnosti znamená, že stav, ktorý štát
vytvorí zásahom, a stav, v ktorom treba sledovaný cieľ vidieť ako uskutočnený, sa nachádzajú vo
vzájomnej súvislosti; cieľ musí byť v súlade s prostriedkom. Nevyhnutnosť znamená, že neexistuje
iný stav, ktorý štát bez veľkej námahy môže rovnako vytvoriť, ktorý občana zaťažuje menej a ktorý
súvisí so stavom, v ktorom treba sledovaný účel pokladať za uskutočnený. Inými slovami cieľ
11
nesmie byť dosiahnuteľný rovnako účinným, ale menej zaťažujúcim prostriedkom. ˮ
Judikatúra ústavného súdu upravujúca test proporcionality pôsobí v určitom zmysle
ako interpretátor článku 13 ods. 2,3 a 4 ústavy. Podľa článku 13 ods. 3 obmedzenia základných
práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.
Poslednou všeobecnou podmienkou pre obmedzovanie základných práv a slobôd je článok 13 ods.
4 ústavy. Predmetný odsek vyžaduje od zákonodarcu pri obmedzovaní základných práv a slobôd
dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa pritom môžu použiť len na ustanovený cieľ.
10
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Podľa J. Drgonca obmedzenie základných práv a slobôd je zásah do priestoru práva, teda
medzi hranice, ktorými je právo vymedzené. Článok 13 ods. 2,3 a 4 ústavy predstavuje podmienky,
ktoré legitimizujú zásah do vymedzeného priestoru základného práva alebo slobody priznaného
druhou hlavou ústavy. V odseku 2 predmetného článku ústavy je vymedzená formálna podmienka
pre obmedzovanie základných práv a slobôd. Každé takéto obmedzenie musí byť vykonané
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi prijímanie zákonov, a to najmä
v súlade s legálnym postupom schvaľovania a prijímania zákonov Národnou radou Slovenskej
republiky upraveným v zákone číslo 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle sa pomerom lex specialis k ústave
vyznačuje tiež ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu.
Podľa nálezu ústavného súdu článkom 13 ústava zaručuje ,,zvýšenú ochranu základných
práv a slobôd ustanovených v druhej hlave. Práva a slobody zaručené podľa ústavy sa chránia
pozitívnym záväzkom Slovenskej republiky. Orgány výkonnej moci nesmú svojimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi obmedziť základné práva a slobody určením povinností, ani
12
akokoľvek inak. ˮ Nasledujúce odseky 3 a 4 článku 13 ústavy ustanovujú materiálne
podmienky obmedzenia základných práv a slobôd. Podľa uvedených ustanovení ústavy, sa
v zákone obmedzujúcom základné právo alebo slobodu vymedzia podmienky, ktoré musia byť
splnené v každom jednotlivom prípade, v ktorom k obmedzeniu má dôjsť. Až splnením týchto
zákonom požadovaných podmienok môže dôjsť ku konkrétnemu obmedzeniu základného práva
alebo slobody. Zákon, v ktorom sú takto podmienky ustanovené predstavuje akéhosi
rozhodcu konkrétnej situácie, ktorý posúdi, či základné právo alebo sloboda obmedzené
bude alebo nebude. Takto určené obmedzenia sa musia rovnakou mierou a v rovnakom rozsahu
13
vzťahovať na všetky prípady, v ktorých dôjde k obmedzeniu základného práva alebo slobody.
Druhou materiálnou podmienkou vzťahujúcou sa na obmedzovanie všetkých základných
práv a slobôd priznaných ústavou je článok 13 ods. 4 ústavy, a síce povinnosť zákonodarcu dbať
na podstatu a zmysel základných práv a slobôd pri ich obmedzovaní prostredníctvom zákona.
Zmyslom práva je cieľ, ktorý bol pri poskytovaní práva jednotlivca sledovaný. Podstatou práva je
to, na čo konkrétne právo slúži a je vytvorené. Druhá veta článku 13 ods. 4 ústavy dovoľuje
použiť obmedzenia základných práv a slobôd len na ustanovený účel. Uvedeným ustanovením sa
má predchádzať situáciám, v ktorých by zákonodarca chcel zneužiť účel konformný s ústavou
predstieraním potrebnosti takéhoto obmedzenia, avšak v skutočnosti by zákonodarca sledoval
obmedzenie zo zdanlivo legitímneho, avšak v nadväznosti na článok 13 ods. 4 ústavne
nekonformného dôvodu.
2.4 Ukladanie povinnosti na základe článku 13 ods. 1 ústavy
Ustanovenie článku 13 ods. 1 ústavy dovoľuje orgánom verejnej moci zaťažovať jednotlivca
určitými povinnosťami. Formálnou podmienkou pre ukladanie povinností je ich uloženie
prostredníctvom prameňa práva, ktorý predpokladá predmetný článok vo svojom znení. Týmito
prameňmi sú:
- zákon,
- vykonávacie právne predpisy vydávané v medziach zákona na základe generálneho
splnomocnenia v článku 120 ods. 1 ústavy- vládne nariadenia, ktoré určujú také
14
povinnosti, ktorými sa neobmedzia základné práva a slobody ,
- vykonávacie právne predpisy, ktoré sú vydané na základe výslovného splnomocnenia
ustanoveného v zákone a v rozsahu tohto splnomocnenia, ktoré obsahuje označenie
subjektu tvorby práva a druh spoločenského vzťahu, ktorý má byť uložením povinnosti
regulovaný- vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a iných orgánov štátnej správy,
vyhlášky orgánov miestnej štátnej správy, všeobecne záväzné nariadenia obcí a vyšších
územných celkov vo veciach preneseného výkonu miestnej štátnej správy na základe
12
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15

článku 71 ods. 2 ústavy a vo veciach, pri ktorých osobitné zákony ukladajú obciam
úlohy pre samosprávu na základe článku 68 Ústavy druhá časť vety za spojkou ,,aˮ,
- všeobecne záväzné nariadenia obcí a vyšších územných celkov vo veciach výkonu
územnej samosprávy v rozsahu uvedenom v článku 65 ods. 1 ústavy a § 4 ods. 3 a 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- medzinárodné zmluvy uvedené vo výpočte čl. 7 ods. 4, ak priamo zakladajú práva
16
a povinnosti fyzických alebo právnických osôb ,
- aproximačné nariadenia vlády vydávané na základe článku 120 ods. 2 ústavy
a generálneho splnomocnenia v ňom obsiahnutého.
Materiálna podmienka, ktorej splnenie sa vyžaduje pre uloženie ústavne konformnej
povinnosti spočíva v zachovaní základného práva alebo slobody. Nezachovanie základného
práva alebo slobody v materiálnom právnom štáte nemusí znamenať zrušenie predmetného
práva alebo slobody, úplne postačí ak sa základné právo alebo sloboda stanú pre jednotlivca
17
nedostupné alebo pred orgánom verejnej moci nevymožiteľné. Argumentum a contrario, ak
má byť povinnosť uložená ústavne konformným spôsobom, musí aj po jej uložení existovať reálna
dostupnosť a vymožiteľnosť základného práva alebo slobody pred orgánov verejnej moci.
Čo sa týka ukladania povinností prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce
a vyššieho územného celku pri výkone územnej samosprávy na základe článku 68 ústavy, ktoré sa
ale netýka zabezpečenia úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, ale územnej samosprávy v
rozsahu uvedenom v článku 65 ods. 1 ústavy a § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bude potrebné postupovať v zmysle judikatúry ústavného
súdu v náleze III. ÚS 100/02 z 30. januára 2003, podľa ktorého: ,,pokiaľ ide o realizáciu ústavného
príkazu povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona v jeho medziach a pri zachovaní
základných práv a slobôd vyplývajúceho z článku 13 ods. 1 písmeno a) ústavy, nemôže byť vo
všeobecne záväznom nariadení uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone.
Nerešpektovanie uvedeného príkazu ústavy by znamenalo negáciu zvrchovanosti zákona, a tým
popretie samotného princípu právneho štátu. ˮ
Otázkou ostáva, čo v prípade, ak určitý spoločenský vzťah nie je predmetom žiadnej
zákonnej úpravy v Slovenskej republike a spoločenská situácia si vyžaduje jeho právnu úpravu na
území obce alebo vyššieho územného celku. Vo všeobecne záväznom nariadení obce alebo
vyššieho územného celku v rozsahu pôsobnosti tak, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku
môžu byť povinnosti ukladané ústavne konformným spôsobom iba vtedy, ak sú odvodené od
zákona, a síce v predmetnom zákone sú upravené spoločenské vzťahy, na ktoré sa ukladaná
povinnosť vzťahuje. V prípade, ak v predmetnom zákone tieto spoločenské vzťahy upravené nie sú
vôbec, povinnosť nemožno odvodzovať z medzí zákona a iba v tomto prípade prichádza do úvahy
uložiť jednotlivcovi povinnosť pôvodnú , a síce od zákona neodvodenú. V tomto prípade sa bude
jednať o primárnu normotvorbu obce alebo vyššieho územného celku. Založenie kompetencie obce,
respektíve vyššieho územného celku vydávať okrem podzákonných normatívnych právnych aktov
taktiež primárne normatívne právne akty obsahujúce pôvodné povinnosti adresované jednotlivcom
spočíva jednoducho v tom, že zákonodarca opomenul niektoré spoločenské vzťahy vyplývajúce
z každodenného života obce alebo vyššieho územného celku regulovať zákonnou úpravou. Pri
splnení materiálnej podmienky pre ukladanie ústavne konformných povinností, a síce zachovaní
základného práva a slobody, tak aj napriek ukladaniu nových, zo zákona neodvodených povinností
prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce alebo vyššieho územného celku nepôjde
18
o negáciu princípu zvrchovanosti zákona.
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ZÁVER
Povinnosti môžu orgány verejnej správy ukladať na základe zákona, v jeho medziach, a síce
prostredníctvom podzákonných právnych predpisov. K obmedzeniu základných práv alebo slobôd
môže dôjsť výhradne prostredníctvom zákona a postupom a minore ad maius taktiež ústavného
zákona. Práve pre rozdielnu formu prameňov práva vyžadovaných pri ukladaní povinností
a obmedzovaní základných práv a slobôd je potrebné striktne odlišovať zákonné obmedzenie
základných práv a slobôd od podzákonného uloženia povinností jednotlivcovi napríklad pri vydávaní
všeobecne záväzného nariadenia obce alebo vyššieho územného celku. Posúdenie toho, čo
v konkrétnom spoločenskom vzťahu bude predstavovať inštitút obmedzenia základného práva
a slobody spadajúci pod právny režim článku 13 ods. 2,3 a 4 ústavy a naopak, v ktorých prípadoch
pôjde o uloženie povinnosti orgánmi verejnej moci spadajúcej pod právny režim článku 13 ods. 1
ústavy je osobitné v každom konkrétnom prípade.
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MIMORIADNE ZÁKONODARSTVO PODĽA ÚSTAVNEJ LISTINY
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY Z ROKU 19201
Andrea Lichá
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladanýčlánok je venovaný Ústavnej listine československej republiky z roku 1920.
Konkrétne sa však zameriava na v nej obsiahnutú úpravu mimoriadnej zákonodarnej činnosti, najmä
pokiaľ ide o vzťah tohto druhu zákonodarnej činnosti k ľudským právam, ktorých ochranu Ústavná
listina deklarovala. V tomto smere ide v článku predovšetkým o popis tých skutočnosti týkajúcich sa
právnej úpravy mimoriadnej zákonodarnej činnosti, ktoré v rokoch 1920 až 1939 postupne viedli,
hoci v kritickej situácii, ale k likvidácii demokracie v Československu.
Kľúčové slová: ústavná listina, ľudské práva, kontinuita, diskontinuita, mimoriadne zákonodarstvo.
Abstract: The presented paper examines an extraordinary legislation in Constitutional Charter of
Czechoslovakia from the year 1920, esspecially its relation to human rights guaranted in this
constitution. The author attempts to define the extraordinary legislation and describe the
circumstances that led to this type of legislation. This activity is also seen as a destruction of
demokracy with the huge consequnces in the area of human rights.
Key words: constitution, human rights, continuity, discontinuity, extraordinary legislation.
1

ÚVOD
V súčasnosti je jednou z najaktuálnejších tém v európskom, ak nie vo svetovom meradle,
riešenie krízy verejných financií respektíve tzv. dlhovej krízy. Neustále zvyšovanie zadlžovania sa
štátov eurozóny, ktoré nedokážu efektívne situáciu zvládnuť vlastnými drastickými škrtmi na strane
verejných výdavkoch a spoliehajú sa na krátkozraké riešenie poskytnutia finančnej pomoci
partnerských krajín eurozóny má však nedozerné dôsledky nielen pre ekonomiku európskej únie
2
a silu jej meny, ale predovšetkým pre stabilitu vzájomných vzťahov členských štátov EÚ. Rastúce
napätie medzi členskými štátmi totiž oslabuje vieru v európske inštitúcie a v ich možnosti a silu riešiť
vzniknutý problém na medzinárodnej úrovni, čím zároveň posilňuje nacionalistické tendencie
3
v rámci jednotlivý štátov. Ľudia takto totiž prejavujú svoj nesúhlas a pochybnosti, a mnohokrát aj
vzdor a nepokoj, nakoľko sa ich spomínané opatrenia či už na jednej alebo druhej strane dotýkajú
vo veľmi zraniteľnej oblasti ich sociálnych práv, ako významnej skupiny ľudských práv,
garantovaných nielen ústavami samotných štátov, ale i mnohými európskymi, či medzinárodnými
dohovormi.
Aktuálnosť tejto témy by nás na prvý pohľad mohla zvádzať k myšlienkam, že problematika
mimoriadneho zákonodarstva je od nej buď príliš vzdialená alebo s ňou vôbec nesúvisí. Myslím si
ale, že mnohým z nás sa začne vynárať spojitosť s minulosťou ak si pripomenieme obdobie veľkej
1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV
– 0607-10
2
Agentúra Reuters s odvolaním sa na prognózy Európskej komisie (EK) napríklad uvádza, že
pokým väčšina krajín eurozóny zníži rozpočtový schodok v roku 2013 na požadovanú úroveň (pod
3% HDP) aj napriek recesii, niektoré krajiny, ako je napr. Španielsko, Portugalsko a Francúzsko
nesplnia dohodnuté ciele. Naopak, žiadajú Brusel o zmiernenie týchto fiškálnych cieľov.
Pozri:http://www.aktuality.sk/clanok/223621/eurozona-znizuje-deficit-no-niektore-staty-pokracuju-vzadlzovani/
3
V posledných rokoch sa prejavuje rastúca tendencia vplyvu nacionalizmu napríklad v Grécku,
Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Veľkej Británii, ale i v Maďarsku a Rakúsku.
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hospodárskej krízy v rokoch 1929 – 1933, kedy sa mnohé z európskych krajín dostali v oblasti
4
hospodárstva pred rok 1913. Práve v tejto súvislosti má osobitné miesto vtedajší vývoj situácie
v Nemecku. Zasiahnuté reparáciami vyplývajúcimi z versaillského mierového systému, bojujúce s
hyperinfláciou začiatku 20tych rokov 20. storočia, bolo totiž obzvlášť hlboko postihnuté
hospodárskou krízou. Krízové riešenie nachádza v odmietaní parlamentnej demokracie, ako príliš
slabej a neúčinnej forme vlády a volá po sile, ktorá zavedie do vecí nový poriadok. Práve táto
situácia napomohla nacionalistickej strane NSDAP ujať sa moci a Hitlerovi postupne získať kreslo
ríšskeho kancelára a prezidenta. Za zneužitia ústavy Weimarskej republiky a jej článku 48 bol
potom dňa 29.2.1933 vydaný prezidentom nemeckej ríše dekrét na „ochranu národa a štátu,“ ktorý
bol platný až do konca nacistického obdobia ako tzv. výnimočný zákon tretej ríše, ktorý obmedzoval
základné práva a slobody. Došlo tým k deštrukcii demokratického systému a Nemecko sa stalo
5
totalitným režimom, ktorého podstatným prvkom bol vodcovský princíp.
Napriek tomu, že Weimarská ústava z roku 1919 bola ústavou demokratickou
a rešpektujúcou trojdelenie moci a bola vzorom pre tvorbu ústav krajín vtedajšej Európy vrátane
ústavnej listiny Československa z roku 1920. Vychádzajúc z povojnovej atmosféry pamätala na
výnimočné situácie a poskytovala v nich priestor pre výnimočné riešenia. V ústavách štátov
Európy poznačených I. svetovou vojnou našla preto mimoriadna zákonodarná činnosť a v rámci nej
články tzv. výnimočného zákonodarstva svoj základ. Uplatnením týchto článkov sa mohli ľudské
práva obmedziť, či dokonca legálne suspendovať na ľubovoľný čas, čo mohlo mať a aj mnohokrát
malo za následok ich zrušenie. K obdobným prevratom ako v Nemecku totiž došlo napríklad aj
v Rakúsku a Poľsku. Články tzv. výnimočného zákonodarstva boli teda v danom období bežnou
súčasťou ústav, hoci ale neboli ničím výnimočným, svojim dosahom z pohľadu ústavou
garantovaných ľudských práv boli niečím skutočne zásadným.
2

SITUÁCIA OKOLO VZNIKU 1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vznik Československa na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie ako porazeného vojnového
agresora prinieslo so sebou niekoľko pozoruhodných skutočností a to jednak v oblasti
medzinárodného, ale i vnútroštátneho práva. Pokiaľ ide o oblasť medzinárodného práva treba
spomenúť predovšetkým fakt, že Československu ako novovzniknutému štátu bol jeho vznik a
trvanie garantované dohodovými mocnosťami a jeho hranice boli tak stanovené predovšetkým
mierovými zmluvami, čo samozrejme vyžadovalo aj istý čas. No zároveň boli tieto zmluvy
považované za tzv. „prvotné určenie“ čo znamená, že nevyžadovali následné schválenie
6
ústavným zákonom, tak ako to stanovoval článok §3 Ústavnej listiny. V oblasti vnútroštátneho
práva sa situácia prejavila tým, že k reakcii na zmenu pomerov po prvej svetovej vojne došlo tak
skôr než k samotnému dojednaniu mierových zmlúv.
V tomto smere treba spomenúť predovšetkým tzv. recepčnú normu zákon č. 11/1918 Sb. z.
a n. zo dňa 28.10. 1918 o zriadení samostatného štátu československého. Ide o konštitutívny akt,
ktorým sa začína prvé ústavné provizórium Československého štátu. Jeho zvláštnosťou je najmä
fakt, že hoci v preambule konštatuje, že: „Samostatný štát československý vstúpil v život“ v čl.
2hovorí o tom, že napriek vzniku nového štátu ponecháva dovtedajšiu štátnu správu na úrovni
osobnej aj administratívnej nedotknutú. Pripustil tiež, aby sa úrady na všetkých úrovniach správy
a súdnictva hoci boli podriadené Národnému výboru, ktorý sa stal reprezentantom štátnej
zvrchovanosti, naďalej obracali pre rozhodnutie v 3. inštancii na Viedeň. V prípade tohto právneho
predpisu ide v záujme o zachovanie pokoja v štáte, o vyjadrenie dvoch protikladov. Hoci je totiž sám
zákon na jednej strane aktom diskontinuitným, z hľadiska idey vzniku nového štátu, na strane druhej
ide zároveň o akt, ktorý vychádza z prechodnej obsahovej kontinuity s Rakúsko-Uhorskom a to do
momentu prijatia zákona o dočasnej ústave č. 37/1918 Sb. z. a n. zo dňa 13.11.1918, ktorej
prijatím sa končí tzv. prvé ústavné provizórium a zároveň sa začína ústavné provizórium

4

URBAN, L.: Praktická hospodárska politika. VŠE. Praha 1992, str. 7
BEŇA, J.: Dvadsiate storočie a prelom v koncepcii ľudských práv. In: Notitiae Novae Facultatis
Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii 5, Banská Bystrica, PF UMB 2001, s. 10
6
GRÓNSKY, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945. I. diel.
Karolinum, Praha 2005, str. 75
5
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7

druhé.
3

CHARAKTER ÚSTAVNEJ LISTINY Z POHĽADU HODNOTOVÝC PREFERENCIÍ
Vypracovaním návrhu ústavnej listiny bolo poverené ministerstvo vnútra, na ktorého čele stál
vtedy Antonín Švehla, išlo však skôr o jej politického tvorcu. Za tvorcu vlastného textu ústavnej
listiny sa totiž považuje predovšetkým profesor Jiří Hoetzel. Ako vzor pritom slúžili americká ústava,
francúzska ústava 3. republiky a rakúska decembrová ústava z roku 1867, ale i ústava weimarskej
republiky. Dňom jej prijatia 29.2.1920 zákonom č. 121/1920 Sb. z. a n. sa tak končí aj tzv. druhé
ústavné provizórium, a tým ústavné provizórium vôbec.
Ústavná listina hneď vo svojej, pomerene strohej, preambule vymedzuje ciele republiky
ako sú vzdelanosť, mierumilovnosť, demokratickosť a pokrok, pričom konštatuje, že ich
napĺňanie tkvie v slobode prejavujúcej sa v zabezpečení práva národa na sebaurčenie. Len tá totiž
poskytuje národu možnosť pre tieto ciele sa rozhodnúť a nasledovať ich ku blahu všetkých
8
občanov.
Podľa §1 ods. 1 a 2 v hlave prvej ústavnej listiny venovanej všeobecným ustanoveniam je
zdrojom všetkej štátnej moci ľud, ktorý si orgánmi určenými ústavou zákony sám dáva, uvádza
ich do skutočnosti a nachádza právo. Zároveň sa pritom konštatuje, že práve ústava v tomto
smere vytyčuje medze, ktoré tieto orgány nesmú prekročiť, aby sa nedotkli ústavne zaručených
9
ľudských práv. V tomto prípade hovoríme o vymedzení ústavy v materiálnom zmysle so
zameraním sa na ideu ústavy, jej hodnotové preferencie. Hovoriť o ústave v zmysle formálnom
však nijako neznižuje ani neodkláňa pozornosť od jej obsahu. Práve naopak pozornosť venovaná
možnostiam jej zmien ako aj zmien jej súčastí, ktoré upravuje článok 1 ods. 2 ústavnej listiny len
poskytuje adekvátnu ochranu jej obsahu. Z toho pohľadu patrí teda podľa §32 a 42 ústavná listina
k ústavám tuhým, lebo k ústavnému zákonu je vždy potrebné 3/5 väčšina všetkých členov oboch
snemovní. Tu treba poznamenať, že súhlasné uznesenie oboch snemovní sa až na ústavou
stanovené výnimky ( § 43, 44, 48 ) vyžadovalo vždy. V prípadoch, keď však nešlo o ústavný zákon,
vypovedanie vojny stačila na prijatie uznesenia nadpolovičná väčšina aspoň tretiny všetkých členov
každej snemovne.
Ak by sme sa teda vrátili k vymedzeniu ústavy vo formálnom a materiálnom zmysle,
neznamená to len, že každú ústavu možno vymedziť aj vo formálnom aj v materiálnom zmysle, ale
že každý posudzovaný rozmer ústavy v jednom, či druhom smere má svoje kritéria, na ktoré sa
sústreďuje. V prípade zmyslu formálneho ide o skúmanie označenia, formy a spôsob schvaľovania
a o zameranie sa len na tie právne normy, ktoré sú takto vyslovene označené. Tu teda ide len
o formu, nie o obsah normy. Naproti tomu ústava v materiálnom zmysle znamená, že tu „...nejde len
o samotný text ústavy či ústavných zákonov, ktoré ju menia a dopĺňajú, ale tvoria ju aj texty ďalších
10
zákonov, ktoré ústavu realizujú. Toto široké chápanie ústavy pritom nie je prehnané, pretože sa
opiera o význam ústavy. Ide o právnu normu, najvyššej právnej sily, ktorá je (s výnimkou Veľkej
Británie) nadradená všetkým zákonom i podzákonným právnym aktom, a to normatívnym
11
i individuálnym, vo všetkých právnych odvetviach. Základ prenosu obsahu ústavy je totiž daný
v nej samej. V právnom a demokratickom štáte by teda malo ísť o snahu ústavodarného orgánu
premietnuť obsah do formy a zamerať sa tak na prienik oboch ponímaní.
V odbornej literatúre sa však stretávame s názormi, ktoré hovoria o ústave ČSR ako o ústave
vo formálnom zmysle a to podľa čl. 1 ods. 2, ktorý za súčasť ústavy považoval len tie právne normy,
ktoré tak boli označené a teda preferoval formu pred obsahom. Znamená to, že ústavnú matériu
obsahovalo viacero ústavných zákonov, ktoré boli ako súčasťou ústavy, v tomto prípade hovoríme
o ústavnom poriadku či ústavnom systéme. Dôsledkom čoho bola potom tzv. polylegálna ústava,
ktorá pozostávala z niekoľkých druhov ústavných noriem a kde bol problém kompatibility obzvlášť
7

PAVLÍČEK, V.: O čeké státnosti, úvahy a poleminky. I.diel Český stát a Němci. Karolinum, Praha
2002, str. 36 - 42
8
GRÓNSKY, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945. I. diel.
Karolinum. Praha 2005, str. 71 - 72
9
Ústavná listina ČSR: zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., zákon ktorým sa uvádza ústavná listina
Československej republiky
10
CIBULKA, Ľ., POSLUCH, M.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín 2003 str. 48
11
PALÚŠ, I.: Štátne právo. UMB, Banská Bystrica 1998, str.5
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12

výrazný.
Ide o :
Ústavnú normu (ústavná listina) z roku 1920
13
Zákony, ktoré boli samotnou Ústavnou Listinou prehlásené za jej súčasť
Zákony označené ako ústavné
Ústavné dekréty prezidenta republiky z obdobia 21.7.1940 – 27.10.1945 ide
o 15 ústavných dekrétov, ktoré prezident podpísal počas dočasného štátneho zriadenia, ústavným
zákonom č. 57/1946 Sb. dočasného národného zhromaždenia boli tieto dekréty prehlásené za
ústavné zákony ex tunc( ratihabované)
Niektoré nariadenia SNR v období od 1.9.1945 do 9.5.1948
Ústavné zákony prijaté dočasným národným zhromaždením a ústavodarným
národným zhromaždením od 28.10.1945 do ukončenia platnosti a účinnosti Ústavnej listiny
z roku 1920
Vzhľadom na uvedené a to pokiaľ ide o prienik jej formálneho a materiálneho vymedzenia,
ale aj pokiaľ ide o rozsah predmetu skúmania zameraného na mimoriadnu zákonodarnú činnosť je
zrejmé, že tu ide problém neprehľadného, komplikovaného ústavného systému s možnosťami
inkompatibility jeho súčastí, kde ochrana ľudských práv je naozaj komplikovaná, ak nie nemožná.
Je teda namieste vymedziť obdobie, ktoré budeme z hľadiska mimoriadneho zákonodarstva
vnímať ako smerodajné. V zásade by ako rozhodné obdobie bolo možné označiť čas od platnosti
a účinnosti Ústavnej listiny (29. február 1920), ktorá položila základy pre výkon zákonodarnej
činnosti vo všeobecnosti až do obdobia rozpadu Československa (15.3.1939). Dôvodom je pritom
viazanosť pôsobnosti ústavy, ale aj akéhokoľvek iného právneho predpisu na územný útvar v rámci
ktorého sa uplatňuje. Po rozpade ČSR sa teda ústavná listina fakticky nemala kde uplatňovať, hoci
formálne bola zrušená až v Ústavou 9.mája 1948, čo priamo súviselo s neplatnosťou Mníchovskej
14
dohody a Viedenskej arbitráže ex tunc a snahou o právnu kontinuitu.
Vymedzením spomínaného obdobia sa tak predmetom nášho skúmania stáva určitý
15
časový úsek, čo zároveň zužuje aj rozsah skúmaných právnych noriem.
4

PRÁVNA ÚPRAVA MIMORIADNEHO ZÁKONODARSTVA
Ústava ako sme už v úvode naznačili je nie len podstatným prameňom ochrany hodnôt, ale
ako taká zakladá podmienky pre normotvorbu. V Ústavnej listine bola Československá republika
prehlásená v §2 za republiku demokratickú, pričom prioritným postavením bolo postavenie
parlamentu (Národného zhromaždenia, ďalej len NZ) ako zákonodarného zboru, z ktorého
vláda vzchádzala a bola mu podľa §75 zodpovedná, konkrétne poslaneckej snemovni. S Poukazom
na §54 sa tu však vytvoril aj priestor pre osobitý zákonodarný subjekt. V §54 v ods. 1 až 15 totiž
postupne upravuje tvorbu, postavenie a právomoc výboru. Podľa §54 ods.1 sa ujíma výbor
pôsobenia v dobe od rozpustenia niektorej snemovne alebo od uplynutia jej volebného obdobia
až kým sa opätovne snemovne nezídu. Tiež potom v období, kedy je ich zasadanie odročené
alebo ukončené. V tomto čase má výbor pozostávajúci s 16 volených členov poslaneckej
snemovne a 8 volených členov senátu a rovnakého počtu náhradníkov, vždy na jeden rok,
možnosť robiť také neodkladné opatrenia, ku ktorým by inak bolo treba zákona a koná dozor
na moc vládnu a výkonnú. Výbor sa teda podľa ústavnej listiny ujímal zákonodarnej činnosti za
12

OROSZ, L.: K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky. In: Justičná
revue 57, 2005, č. 3, str. 323-341
13
V čl. VII. zákona č. 121/1920 Sb. z. a n. je súčasťou ústavy čl. I, II, III a ods1. čl. 6 a tiež ústavný
zákon 293/1920 Sb. z. a n. a to v spojení s ústavným dekrétom č. 137/1945 Sb., ktorý bol súčasťou
Ústavnej listiny podľa jej § 107 ods.1 a §112 ods. 2 a tiež zákon jazykový č. 122/192O podľa §129
Ústavnej listiny.
14
V protektoráte Čechy a Morava sa stalo ústavou Hitlerovo vyhlásenie.
15
Momentu rozdelenia ČSR predchádzala Žilinská dohoda zo 6.10.1938 ako deklarácia o autonómii
Slovenska, ktorou začína tzv. druhá ČSR a ktorú neskôr ústavným zákonom č. 299/1938 Sb. z. a n.
z 22.11.1938 ratihabovalo NZ ČSR ako zákon o autonómii Slovenskej krajiny. Týmto zákonom sa
zároveň zmenila štátna forma z unitárnej na autonómnu resp. na asymetrickú federáciu. K tomu
pozri: BEŇA, J.: Vývoj Slovenského právneho poriadku. UMB, Banská Bystrica, 2001, str. 36
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mimoriadnej situácie a prijímal tak mimoriadne opatrenia s mocou zákona. Jeho „neodkladné“
opatrenia sa však nesmeli týkať zmien ústavných zákonov, pričom o nemožnosti prijať takýto zákon
ústavná listina nehovorí (§54 ods. 8 b). Opatrenia výboru boli však vydávané len na návrh vlády
a so súhlasom prezidenta (§54 ods.11.)
Okrem zákonodarnej moci mal však výbor za istých okolností aj moc výkonnú. Ak totiž podľa
§78 ods. 2 nebolo prezidenta a ani jeho námestníka a vláda podala v takom čase demisiu
16
prechodne sa ujímal vedenia vládnych vecí 24 členný výbor. Situácii ohľadne postavenia výboru
sa ešte skomplikovala zákonom NZ č. 327/1920 Sb. z a n., ktorý hoci bol vydaný podľa §54
Ústavnej listiny sa nazvaním spomínaného výboru ako „Stáleho výboru“ odklonil od jeho obsahu.
Parlamentnú demokraciu vtedajšieho Československa neskôr poznamenalo aj flagrantné porušenie
Ústavnej listiny opatrením Stáleho výboru č. 253/1938Sb. z. a n. s mocou zákona zo dňa
27.10.1938, ktorým pozbavil mandátov 69 poslancov a 33 senátorov na národnostnom princípe.
Hoci ústavná listina, pripúšťala obmedzenie resp. konkretizáciu ľudských práv zákonom tento zákon
v rozpore so svojimi kompetenciami zmenil obsah ústavnej listiny, ktorá presne stanovovala počet
poslancov a senátorov.
V oblasti ľudských práv však obsahoval podrobnejšiu úpravu slobody osobnej, domovej
a listového tajomstva v upravených §107, 112, a §116 ústavnej listiny zákon č. 293/1920 Sb.
17
z a n. zo dňa 9.4 1920. V ňom si okrem iného môžeme napríklad všimnúť, že v otázke osobnej
slobody tento zákon zúžil ponímanie ochrany osobnej slobody, ktorú obsahovala Ústavná listina
v tom, že poskytoval ochranu len pred zásahmi verejnej moci a na rozdiel od ústavy neobsahoval
18
ochranu pred zásahmi zo strany súkromných osôb. Na druhej strane, však výnimky zo zásad pre
ochranu týchto slobôd ako aj pre slobodu tlače, zhromažďovania, spolčovania boli obsiahnuté
v zákone č. 300/1920 Sb. z. a n. o mimoriadnych opatreniach.
Tento zákon vychádzal predovšetkým z §113 ods. 3 Ústavnej listiny kde sa hovorí, že:
sloboda tlače, zhromažďovania, združovania sú zabezpečené a že rovnako len zákonom je možné
zaviesť obmedzenia. „Týmto spôsobom sa môže ustanoviť akým obmedzeniam tieto práva
a slobody podliehajú v čase vojny alebo vtedy ak vypuknú vo vnútri štátu udalosti
ohrozujúce vo vyššej miere republikánsku štátnu formu, ústavu alebo verejný pokoj
“
a poriadok. V zákone č. 300/1920 Sb. z. a n. tak vymenoval mimoriadne okolnosti odôvodňujúce
obmedzenie taxatívne vymedzených ľudských práv. Ide o vojnový stav a stav ohrozenia republiky,
ktorý môže mať rôzne formy prejavu. Podľa §1 spomínaného zákona ak dôjde k udalostiam
opísaným v §113 ods. 3 môžu byť urobené mimoriadne opatrenia dočasne obmedzujúce alebo
rušiace spomínané práva slobody. Ďalej však hovorí, že tieto mimoriadne opatrenia sú robené
formou vládnych nariadení, ku ktorým je potrebné uznesenie vlády schváleného prezidentom
republiky, pričom nariadenie je vydávané na dobu nie dlhšiu ako tri mesiace a iba potiaľ, pokiaľ sú
nevyhnutne nutné na ochranu celistvosti štátu, jeho republikánskej formy, ústavy a k obnoveniu
verejného pokoja a poriadku. V § 14 sa potom hovorí, že hneď ako pominie nevyhnutná nutnosť
mimoriadnych opatrení podľa tohto zákona prípustných, bude vládou ich platnosť ihneď obmedzená
alebo úplne odvolaná, spôsobom aký bol ustanovený pre prijatie týchto mimoriadnych opatrení.
16

Špecifikum týkajúce sa postavenia prezidenta republiky v oblasti výkonnej moci obsahovali §64
ods. 2 a §78 ods. 1 z ktorých vyplýva, že prezident republiky zvolený NZ môže v prípade demisie
vlády do ustanovenia novej vlády doslova určiť, kto bude viesť vládne veci. Využitie týchto
ustanovení nakoniec viedlo k trom úradníckym vládam. Ide o moment, kedy prezident rozhodne, kto
riadi štát, čím nepriamo tak dochádza aj k ovplyvneniu moci zákonodarnej.
17
Spomínané slobody boli však najviac dotknuté po druhej svetovej vojne a to dekrétmi prezidenta
a to najmä ústavným dekrétom č. 137/1945 Sb z. a n. o zaistení osôb, ktoré boli považované za
štátne nespoľahlivé, v dobe revolučnej a tiež zákonom 115/1946 Sb. z. a n. o oprávnenosti boja
súvisiacim zo znovunadobudnutím slobody Čechov a Slovákov.
18
Právo na vysťahovanie ako špecifické právo vyplývajúce z realizácie osobnej slobody bolo však
upravené samostatne a to v zákone č. 71/1922 Sb. z. a n. a tiež vládnym nariadením č. 164/1936
Sb. z. a n. Úprava spomínaného práva vládnym nariadením vyplývala zo skutočnosti, že bola vláda
zmocnená vydávať nariadenia k úprave vecí podliehajúcich inak úprave zákona a to zákonom č.
95/1933 Sb. z. a n. ďalej tiež zákonom č. 206/1933 Sb. z. a n. a napokon aj zákonom č. 109/1934
Sb. z. a n., podľa ktorého bolo vydané aj spomínané vládne nariadenie č 164/1936.
Zákon č. 131/1935 Sb. z. a n. predlžoval zmocnenie vlády do 30.6.1936.
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Vláda bola pritom povinná nariadenia, ktoré vydala na základe tohto zákona predkladať najneskôr
do 14 dní NZ alebo ak toto nezasadá, tak stálemu výboru, ktorého členom nesmel byť člen vlády.
Ak by však podľa §15 odoprela svoj súhlas vydanému nariadeniu aspoň jedna snemovňa NZ alebo
ak nezasadá tak stály výbor, nariadenie stráca platnosť. Obdobne to platí i v prípade ak NZ alebo
stály výbor nevydali do mesiaca odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia žiadne uznesenie.
Osobitné miesto v súvislosti s právami a slobodami garantovanými v ústavnej listine má
napokon aj ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny
a ústavných zákonov republiky Československej, pochádzajúci so sklonku obdobia druhej ČSR,
z obdobia fakticky pred samotným rozpadom Československej republiky. V posledných dňoch
zasadania NZ sa viedla o tomto zákone búrlivá diskusia, mnohí jej účastníci ho považovali za
likvidáciu ústavy, za likvidáciu demokracie. Zákon totiž zmocňoval prezidenta republiky, aby na
jednohlasný návrh vlády vydával dekrétom s mocou ústavného zákona nový text tých
ustanovení ústavnej listiny a iných ústavných zákonov, ktorých zmeny by vyžadovali nové
pomery a urobil také opatrenia ku ktorým sa vyžadoval ústavný zákon, pokiaľ je to vzhľadom
na nové pomery nutné. Zároveň sa ním na dva roky zmocňovala aj vláda, aby vydávala nariadenia
aj v tých veciach, ku ktorým by bol inak potrebný zákon. Hlasovanie o tomto zákone pritom značne
zjednodušili dôsledky spomínaného protiústavného opatrenia stáleho výboru, ktoré sa dotklo jednak
národnostnej štruktúry NZ, ale tiež počtu poslancov a senátorov.
V tom čase sa už však pracovalo NZ na novej ústave, ktorá by priamo reagovala na vtedajšie
podmienky a možnosti pre zachovanie Československa obmedzením volebného práva aj
občianskych práv a slobôd a tiež možnosťou prezidenta dekrétom vydať oktrojovanú ústavu. Prv
ako boli práce na novej ústave zavŕšené došlo, ale ku vzniku Slovenského štátu a k vyhláseniu
Protektorátu Čechy a Morava.
5

ZÁVER
Ústavná listina Československej republiky z roku 1920 vychádzala zo zásady suverenity
ľudu, ktorú ústavná listina výstižne vyjadruje v §1 ods.2. Rešpektovaním rozdelenia moci na
zákonodarnú, výkonnú a súdnu tak prezentuje cieľ nielen prechádzať koncentrácii moci, ale pri
parlamentnej forme vlády zachovať rozhodovanie o dôležitých veciach, ku ktorým otázky týkajúcich
sa ľudských práv určite patria, na úrovni parlamentu. Zákonodarným orgánom je teda podľa
ústavnej listiny len NZ, inému subjektu môže byť zákonodarná činnosť zverená ústavnou listinou
a to s obmedzeniami len za mimoriadnych okolnosti. Máme namysli §54 upravujúci pôsobenie 24
členného výboru. Jeho možnosť ovplyvňovať ľudské práva garantované v ústave pritom spočívala v
tom, že za mimoriadnej situácie mohol výbor vydávať opatrenia k veciam, ku ktorým by inak bolo
treba zákona a ústavná listina predpokladala konkretizáciu a obmedzenia ľudských práv zákonom.
Ústavná listina, okrem situácie popísanej §54 však podľa §113 ods.3 vnímala ako mimoriadnu
okolnosť zdôvodňujúcu prenos moci zákonodarnej na iný subjekt aj situáciu, za ktorých je možné
obmedziť určitú skupinu ľudských práv. Išlo o vojnový stav vyhlasovaný prezidentom
s predchádzajúcim súhlasom NZ a tiež stav ohrozenia republiky. Vyjadrením tohto ustanovenia bol
potom zákon č. 300/1920 Sb. z. a n. o mimoriadnych opatreniach, kde k prijaté opatrenie bolo
vlastne uznesením vlády schváleného prezidentom a vydané formou nariadenia vlády, ktoré sa
predkladalo NZ alebo stálemu výboru. To znamenalo prenos zákonodarnej moci na vládu. Ďalší
typom mimoriadnej zákonodarnej činnosti pri ktorej mal orgán výkonnej moci zákonodarnú resp.
ústavodarnú moc bol založený ústavným zákonom č. 330/1938 Sb. z. a n. o zmocnení ku
zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republikyčeskoslovenskej. Ten zmocňoval
prezidenta republiky, aby na jednohlasný návrh vlády vydával dekrétom s mocou ústavného zákona
nový text tých ustanovení ústavnej listiny a iných ústavných zákonov, ktorých zmeny by vyžadovali
nové pomery a urobil také opatrenia, ku ktorým sa vyžadoval ústavný zákon, pokiaľ je to vzhľadom
na nové pomery nutné. Zároveň ním bola zmocnená aj vláda, aby nariadením robila všetky nutné
opatrenia aj keby k nim bolo potreba zákona. Problém mimoriadnej zákonodarnej činnosti teda
spočíva v kontexte ústavnej listiny z roku 1920 v koncentrácii moci v jedných rukách, čo prakticky
likvidovalo parlamentnú demokraciu a znemožňovalo ochranu ľudských práv.
Použitá literatúra:
URBAN, L.: Praktická hospodárska politika. VŠE. Praha 1992, str. 7

160

BEŇA, J.: Dvadsiate storočie a prelom v koncepcii ľudských práv. In: Notitiae Novae Facultatis
Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii 5, Banská Bystrica, PF UMB 2001, str. 10
GRÓNSKY, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945. I. diel.
Karolinum. Praha 2005, str. 71-72, str. 75
PAVLÍČEK, V.: O čeké státnosti, úvahy a poleminky. I.diel Český stát a Němci. Karolinum, Praha
2002, str. 36 - 42
CIBUĽKA, Ľ., POSLUCH, M.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín 2003, str. 48
PALÚŠ, I.: Štátne právo. UMB, Banská Bystrica 1998, str.5
BEŇA, J.: Vývoj Slovenského právneho poriadku. UMB, Banská Bystrica, 2001, str. 36
OROSZ, L.: K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky. In: Justičná revue
57, 2005, č. 3, str. 323-341
Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., ktorým sa uvádza ústavná listina Československej republiky
Zákon č. 300/1920 Sb. z a n. o mimoriadnych opatreniach
Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n. o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov
republiky Československej
http://www.aktuality.sk/clanok/223621/eurozona-znizuje-deficit-no-niektore-staty-pokracuju-vzadlzovani/
Kontaktné údaje:
JUDr. Andrea Lichá, PhD.
andrea.licha@centrum.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo námestie č. 6
811 01 Bratislava
Slovenská republika

recenzenti:
doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

161

K NIEKTORÝ OTÁZKAM PRÍSTUPU NESLOBODNÉHO
OBYVATEĽSTVA K VŠEOBECNÝM SÚDOM VO FEUDÁLNOM
ANGLICKU
Matej Mlkvý
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá statickou a dynamickou analýzou možností neslobodného
obyvateľstva dosiahnuť právnu emancipáciu vo feudálnom Anglicku prostredníctvom iniciovania
súdneho konania o vlastnej slobode. Prvá časť príspevku sa venuje materiálnym prameňom práva,
prevažne vplyvu nárastu populácie a následných ekonomických zmien vo vrchnostenskom
hospodárení na panstvách. Druhá časť príspevku sa zaoberá analýzou formálnych prameňov práva,
prevažne súkromných kodifikácií v podobe právnych kníh a súdnych záznamov, ktoré poukazujú na
meniacu sa aplikačnú prax súdov v sledovanom období.
Kľúčové slová: Anglicko, poddanstvo, Malthus, emancipácia, writ de nativo habendo.
Abstract: Article focuses on the static and dynamic analysis of the possibilities of unfree persons in
feudal England to attain legal emancipation through initiating court proceedings the matter in dispute
being their own freedom. First part of the article analyzes the material sources of law, in particular
the impact of population growth and subsequent economic changes in manor economy on legal
emancipation. The second part focuses on the formal sources of law, which are formed
predominantly by private compilations in the forms of books of authority, and court records, which
enable us to track the changing application of law by the courts in the period in question.
Key words: England, villainship, Malthus, emancipation, writ de native habendo.
1

ÚVOD
Právna diferenciácia obyvateľstva do odlišných osobných stavov, s ktorými právny poriadok
spájal iný rozsah právnej subjektivity ako aj spôsobilosti na práva a povinnosti, je jedným
z charakteristických pojmových znakov feudálneho spoločenského zriadenia. Napriek tomu, že
právnu diferenciáciu obyvateľstva nachádzame vo všetkých významných feudálnych štátov
v Európe, jej podoba a najmä vývoj od neskorého stredoveku je výrazne odlišný v západnej a
východnej Európe. Západoeurópsky vývoj je charakterizovaný vznikom juxtapozície poddanstva
z titulu držby poddanského pozemku a osobného poddanstva, pričom osobné poddanstvo postupne
zaniká od 14. storočia. V 15. a 16. storočí už nie sú napríklad v Anglicku osobne poddaní
identifikovateľní ako osobitná sociálna skupina. Kontrastne k tomu prebiehal vývoj vo východnej
Európe, kde vo všetkých veľkých štátnych útvaroch – v Uhorsku, Poľsku a Rusku, dochádza
k právnemu upevňovaniu kontroly privilegovaného stavu nad závislým neslobodným obyvateľstvom.
Poddanstvo v týchto krajinách zaniká až v priebehu 19. storočia a to nie postupným odbúravaním
prostredníctvom aplikačnej praxe súdov alebo iných orgánov verejnej moci, ale vrchnostenským
štátnym aktom. Príčiny odlišného vývoja a vplyv zmenených ekonomických podmienok na
normatívne pramene a ich aplikáciu sú predmetom pozornosti v ďalšom texte.
2

MATERIÁLNE PRAMENE PRÁVA
V roku 1826 britský klerik Thomas Robert Malthus vydáva šiestu edíciu svojho
najznámejšieho diela An Essay on the Principle of Population, v ktorom predostrel revolučnú
antipopulačnú ekonomickú teóriu. Základné tézy maltuziánskej teórie možno zhrnúť do troch
východiskových téz: (1) pôrodnosť ľubovoľnej populácie je nezávislá od materiálnych podmienok
života, (2) úmrtnosť je nepriamo úmerná zlepšeniu materiálnych podmienok života a (3) materiálne
podmienky života sa zhoršujú s nárastom populácie. Malthus vysvetľuje vo svojej eseji, že
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neregulovaná populácia narastá geometrickým radom, zatiaľ čo nárast potravinových zásob je len
aritmetický. Spoločnosť sa nachádza v ideálnom ekvilibriu, v ktorom populácia bude mať práve dosť
príjmov na zabezpečenie živobytia (subsistence income), keď počet pôrodov sa bude rovnať počtu
úmrtí. Pokiaľ majú členovia spoločnosti príjmy väčšie ako úroveň živobytia, populácia bude mať
tendenciu rásť. Pokiaľ však opak je skutočnosťou (tzv. maltuziánska katastrofa), populácia poklesne
v dôsledku hladomoru, epidémií alebo vojny na úroveň, v ktorej príjmy budú udržateľnejšie.
Maltuziánska teória bola podrobená kritike širokým spektrom ekonómov (konzervatívnych,
1
liberálnych ako aj marxistických), no bola empiricky testovaná Clarkom na vývoji Anglicka v rokoch
2
1200-1800. Výsledkom jeho skúmania je, že maltuziánsky model v zásade zodpovedá vývoju
populácie a materiálnych podmienok života v Anglicku, aj keď existuje potreba jeho doplnenia pre
riešenie určitých parciálnych otázok. Zdôvodnenie 3. maltuziánskej tézy o negatívnom vzťahu
nárastu populácie a materiálnej úrovne je v predindustriálnych spoločnostiach vysvetľovaný
dominanciou pôdy ako fixného výrobného prvku v hospodárskom živote predindustriálnych
spoločností. S narastajúcou zásobou práce spôsobenou väčšou populáciou pri zachovaní
konštantnej úrovne efektivity budú logicky klesať výnosy na jednu jednotku práce. Krátkodobo môže
populácia aj materiálna úroveň (predstavovaná reálnymi príjmami obyvateľstva) rásť len nárastom
efektivity, ktorá sa najčastejšie prejavuje v implementácii nového technologického postupu, ale aj
väčšou zásobou kapitálu, zlepšením klimatických podmienok, zlepšením podmienok pre
obchodovanie (napr. znížením transakčných nákladov) alebo produktívnejšou organizáciou práce,
lebo populácia sa nevie dostatočne rýchlo prispôsobiť skokovému zvýšeniu úrovne efektivity.
Z dlhodobého hľadiska je však jediným dôsledkom zvýšenia efektivity zväčšenie populácie v bode
maltuziánskeho ekvilibria, teda trvalé zlepšenie materiálnych podmienok bez neustáleho zvyšovania
efektivity je nemožné.
Na rozdiel od ranného stredoveku, ktorý bol charakterizovaný obdobím ekonomickej
kontrakcie, ktorá sa prejavila vo vytvorení hospodársky samostatných panstiev (hospodárska
autarkia) a z právneho hľadiska vo feudálnych právnych inštitútoch, zaznamenala západná Európa
v období vrcholného a neskorého stredoveku (950-1350) hospodársku expanziu. Výskum alpských
ľadovcov nám umožňuje predpokladať, že v období od piateho do polovice ôsmeho storočia nastalo
obdobie ochladenia, ktoré bolo vystriedané obdobím oteplenia trvajúcom približne do roku 1150.
Predpokladá sa, že v tomto období mala západná Európa miernejšie podnebie ako v súčasnosti,
3
pričom druhá fáza oteplenia nastala až od obdobia 1300-1350. Od siedmeho storočia
zaznamenávame zvrat dlhodobej tendencie poklesu populácie v Európe, ktorý začal v druhom
4
storočí a dosiahol vrchol v morových epidémiách šiesteho storočia. Napriek nedostatku
hodnoverných prameňov z tohto obdobia sa predpokladá v šiestom storočí hustota osídlenia 5,5
obyvateľov na štvorcový kilometer v bývalej Gálii, 2,0 v Anglicku (čo zodpovedá polmiliónovej
populácii) a 2,2 v dnešnom Nemecku, pričom archeologické náleziská potvrdzujú rozšírenú
5
podvýživenosť skúmaných populačných vzoriek.
Zvýšenie populácie či už v dôsledku klimatických zmien, stabilizácie štátnej moci a/alebo
iných faktorov znamenalo zásadné narušenie dovtedajšieho feudálneho ekonomického modelu
v západnej Európe. Organizácia panstiev už nemohla uspokojiť narastajúcu populáciu v dôsledku
drobenia rustikálnych parciel, čo spôsobilo opúšťanie panstiev obyvateľstvom. Toto obyvateľstvo sa
1

K marxistickej kritike pozri napr. ENGELS, F: Outlines of a Critique of Political Economy. In:
Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844, s. 1.
2
CLARK, G.: Interpreting English Economic History 1200-1800: Malthusian Statis or Early
Dynamism? Príspevok prezentovaný dňa 30. mája 2006 na XIV. Medzinárodnom kongrese histórie
ekonomiky v Helsinkách. Dostupné na internete: www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Clark.pdf [cit.
19.02.2013].
3
DUBY, G.: The Early Growth of the European Economy. Warriors and Peasants from the Seventh
to the Twelth Century. New York: Cornell University Press, 1992, s. 8.
4
Lopez tvrdí, že bludný kruh malej populácie, nízkej výroby a nízkej spotreby bol vo väčšine
katolíckej Európy prelomený až v 10. storočí, no pripúšťa, že zmeny mohli nastať aj skôr. K tomu
pozri LOPEZ, R.: The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350. Cambridge: Cambridge
University Press, 1976, s. 27.
5
DUBY, G.: The Early Growth of the European Economy. Warriors and Peasants from the Seventh
to the Twelth Century. New York: Cornell University Press, 1992, s. 12-13.
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usádzalo na dovtedy riedko osídlených a hospodársky nevyužívaných územiach, čoho dôkazom je
napr. nemecká expanzia do slovanských území na pravých brehoch riek Elby a Sály, pričom tento
trend bol spravidla podporovaní zemepánmi, ktorí predmetné územia vlastnili. Takto novo usadené
obyvateľstvo malo často privilegované postavenie vo forme oslobodenia alebo zmiernenia
niektorých feudálnych povinností oproti obyvateľstvu žijúcemu na starých panstvách, pričom
Pirenne komentujúci situáciu vo Francúzsku nevidí akékoľvek náznaky snáh nových zemepánov
podrobiť si toto obyvateľstvo svojej jurisdikcii alebo jurisdikcii richtára (villici). Charakteristickým
znakom týchto nových osídlení bola z poľnohospodárskeho hľadiska voľná pracovná sila, pričom
6
nedochádzalo k zakladaniu nových panstiev.
Väčšia hustota obyvateľstva na panstvách zvyšovala po určitú úroveň hraničný úžitok
nasadenia ďalšej jednotky pracovnej sily, čo spôsobilo vznik nadbytku na panstvách. Z tejto
nadhodnoty však profitovali zemepáni len v obmedzenej miere – takmer vo všetkých
západoeurópskych štátoch bolo množstvo naturálnych, peňažných a robotných dávok obmedzené
miestnou obyčajou, čo znemožňovalo zemepánom pod hrozbou sociálnych nepokojov generovať
z pôdy zodpovedajúcu pozemkovú rentu. Závislá pracovná sila bola navyše oveľa menej
ekonomicky efektívna ako voľná pracovná sila, čo motivovalo zemepánov nahrádzať naturálne
a robotné dávky peňažným plnením. To bolo z krátkodobého hľadisko optimálne pre obe strany
(Paretova optimalita) – zatiaľ čo zemepán získal stály zdroj príjmov za ktorý mohol počas žatvy
najať nájomnú pracovnú silu, prípadne remeselníkov pre špecializovanú činnosť, závislé
obyvateľstvo mohlo takto získaný čas použiť na obhospodarovanie vlastných rustikálnych parciel
a nadbytok umiestňovať na voľnom trhu. Z dlhodobého hľadiska však aj táto peňažná dávka sa
fixovala vplyvom obyčaje, čo v dôsledku inflácie znehodnotilo rentu zemepánov.
Reakcia zemepánov bola rôzna v závislosti od miestnych pomerov. Tí zo zemepánov, ktorí
mali poľnohospodársky nevyužité plochy, podporovali kolonizáciu závislého obyvateľstva , ktoré nie
zriedka zbehlo z iných panstiev, čo spôsobovalo konkurenčné prostredie medzi zemepánmi. Ostatní
zemepáni, ktorí takouto plochou nedisponovali, buď pristúpili k rozdeleniu svojej dominikálnej pôdy
medzi nájomcov, pričom s nimi uzatvárali nájomné zmluvy na dobu určitú umožňujúcu im
prispôsobovať výšku nájomného inflácii, alebo alternatívne vyhnať závislé obyvateľstvo z rustikálu
a premeniť celú plochu panstva napr. na pasienky pre ovce (proces ohradzovania panstiev v
Anglicku). V každom z týchto prípadov však ostávalo ekonomicky nezaujímavé ponechávať závislé
obyvateľstvo v osobnej závislosti na zemepánoch v podmienkach, keď bolo možné oddeliť držbu,
resp. vlastníctvo osoby od držby rustikálnej, teda poddanej pôdy. Táto dichotómia osobne
poddaných a poddaných z titulu držby poddaného pozemku sa stala charakteristickou pre západnú
7
Európu. Závislé obyvateľstvo bolo často predmetom manumisie (celkové oslobodenie) alebo
emancipácie (oslobodenie pri ponechaní určitých poddanských povinností, ako napr. povinnosť
mlieť obilie v mlynoch zemepána a pod.) za peňažnú odplatu, čo sa stalo vyhľadávaným
jednorazovým zdrojom príjmov zemepánov.
Od začiatku 14. storočia dochádza k spomaleniu hospodárskej expanzie. Dovtedy bol
z maltuziánskeho hľadiska nárast obyvateľstva sprevádzaný zlepšením materiálnych podmienok
života v dôsledku kvantitatívnej expanzie obhospodarovaného pôdneho fondu (extenzívne
hospodárenie) a technologickou inováciou, aj keď len obmedzenou (napr. zavedenie trojpoľného
8
systému, ťažkého pluhu či mlynov). Od 14. storočia však možnosti extenzívneho hospodárenia
v západnej Európe dosiahli svoje hranice a technologická inovácia sa zastavila. Spoločnosť
smerovala k maltuziánskej kríze, ktorá sa prejavila v poklese populácie v dôsledku veľkej neúrody
v rokoch 1315-1317 a morovej epidémie v rokoch 1347-1350, ktorá sama o sebe spôsobila pokles

6

PIRENNE, H.: Economic and Social History of Medieval Europe. New York: Harvest, 1937, s. 71.
K analýze tejto dichotómie v západnej Európe a kontrast s východoeurópskym prostredím pozri
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Slavery. Studies in Legal Bondage. New York: Addison Wesley Longman Publishing Inc. 1996, s.
199-224.
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1992, s. 257-270.
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9

populácie o tretinu. Demografická kríza spôsobila zvýšenie ceny voľnej pracovnej sily (v súlade
s druhou maltuziánskou tézou zvýšená úmrtnosť spôsobí zvýšenie materiálnej úrovne života tých,
čo prežili), čo viedlo feudálnych zákonodarcov k snahe o reguláciu v podobe stanovenia maximálnej
hranice mzdy.
V tomto období zaznamenávame aj tendenciu k opätovnému priamemu obhospodarovaniu
panstiev, no snaha zemepánov o stabilizáciu populačného fondu závislého obyvateľstva bola
neúspešná. V prostredí zemepanskej konkurencie zostrenej nedostatkom pracovnej sily závislé
obyvateľstvo odchádzalo právne či protiprávne z panstiev, ktoré im ukladali vysoké poddanské
povinnosti, na iné panstvá s menšími povinnosťami alebo do miest, ktoré počas hospodárskej
expanzie zaznamenali proces reurbanizácie, ako voľná pracovná sila. Séria povstaní poddaného
obyvateľstva vo viacerých západoeurópskych krajinách (tzv. jacquerie v roku 1358 vo Francúzsku,
povstanie roľníkov v roku 1381 v Anglicku, remença v rokoch 1380-1480 v Katalánsku a nakoniec
sedliacka vojna v rokoch 1524-1525 vo Svätej ríši) predznamenali zánik celého osobného
poddanského stavu v západnej Európe. Tento proces prebiehal rýchlejšie v decentralizovaných
štátoch charakterizovaných feudálnym partikularizmom (napr. Francúzsko), kde sa systém osobne
závislého obyvateľstva začal rozkladať už v 11. storočí, ako v centralizovaných feudálnych štátoch
(Anglicko a Katalánsko), v ktorých došlo k emancipácii (resp. manumisii) až v neskorom 14. storočí
10
a v priebehu 15. storočia.
Spoločným menovateľom tohto vývoja bola neschopnosť
západoeurópskych monarchií odstrániť zemepanskú konkurenciu (prejavujúcou sa v právnej oblasti
ako jurisdikčná konkurencia) a nastoliť efektívnu monopolizáciu, ako sa to udialo vo
východoeurópskych štátoch.
V Anglickom kráľovstve sa v dôsledku centralizovaného štátneho aparátu uchovalo závislé
pracovné obyvateľstvo pomerne dlho. V neskorom 13. storočí rustikálna pôda tvorila
pravdepodobne tretinu až polovicu celkového pôdneho fondu a 40-50% populácie predstavovalo
11
osobne závislé obyvateľstvo. Retardáciu vývoja v Anglicku oproti ostatným západoeurópskym
štátom bola spôsobená najmä centralizáciou anglického štátu, ktorá spôsobila menšiu mieru
zemepanskej konkurencie, prechodom k priamemu obhospodarovaniu panstiev zemepánmi
12
v dôsledku vysokej inflácie v rokoch 1180-1220,
ale aj judicializáciou poddanského stavu
(presným právnym vymedzením závislého a slobodného obyvateľstva) v rovnakom období
v dôsledku slávnych právnych reforiem Henricha II. V nasledujúcom texte bude predmetom
pozornosti práve právna stránka tohto procesu a miera reflektovania týchto materiálnych prameňov
vo formálnych prameňoch anglického práva.
3

FORMÁLNE PRAMENE PRÁVA
Proces zániku osobného stavu závislého obyvateľstva prebiehal v Anglicku bez výrazného
zásahu zákonodarcu, ale s výraznou participáciou súdov. Súdne rozhodnutia, majúce normatívnu
kvalitu precedensu, reflektovali meniaci sa obsah a rozsah právomocí zemepána nad závislým
obyvateľstvom v závislosti od meniacich sa materiálnych podmienok života spoločnosti (zo
sociologického hľadiska ide o zmenu práva zdola). Je preto potrebné v prípade Anglicka skúmať
aplikačnú prax súdov tak ako je reflektovaná v súdnych záznamoch (year books, pipe rolls) a
v autoritatívnych právnych kompiláciách. Ako podklad v tomto prípade nám budú slúžiť vybrané
veľké a malé books of authority, tak ako ich vymedzil v 18. storočí sir William Blackstone Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae od Ranulfa de Glanvilla (napísaná okolo roku
1188, ďalej len ,,Glanvill”), De Legibus et Consuetudinibus Angliae od Henricha de Bractona
9
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(napísaná niekedy pred rokom 1235, ďalej len ,,Bracton”), Summa de legibus Anglie que vocatur
Bretone (napísaná najskôr okolo roku 1290, ďalej len ,,Britton”), Fleta seu Commentarius juris
Anglicani (napísaná okolo roku 1290, ďalej len ,,Fleta”) a Mireur a justices (napísaná začiatkom 14.
storočia, ďalej len ,,Mirror of Justices”). Právne knihy budú doplnené o registre writov z najstaršieho
obdobia bezprostredne po normandskej invázii (1066-1189), rôzne kolekcie writov z 13. storočia
(súhrnne vydané prostredníctvom Selden Society ako Early Registers of Writs) a rôzne zbierky
z obdobia od neskorého 13. storočia až do konca 15. storočia (súhrnne vydané prostredníctvom
Selden Society ako Novae Narrationes).
Anglické feudálne súdnictvo po normandskej invázii bolo charakterizované jurisdikčnou
konkurenciou medzi viacerými sústavami súdov. Okrem súdov s osobitne vymedzenou vecnou a
osobnou pôsobnosťou (napr. obchodné súdy, súdy admirality, súdy koronera a cirkevné súdy)
existovali tri sústavy súdnej moci – sústava zemepanského súdnictva (manorial courts, alt. courts
baron), miestne súdy grófstiev a miest (napr. county courts, hundreds) a kráľovské súdy (common
law courts). Zemepanské súdy boli vo väčšine prípadov ovládané zásadou ústneho a neformálneho
konania a ich osobná pôsobnosť sa vzťahovala na poddaných konkrétneho panstva. Miestne súdy
boli pôvodne súdy všeobecnej jurisdikcie (pre slobodné obyvateľstvo) odvodzujúce svoj pôvod
väčšinou z obdobia anglosaských kráľov, no ich vplyv upadá už v prvom storočí po normandskej
invázii. Kráľovské súdy, ktoré v neskoršom období úplne vytesnili obe predchádzajúce sústavy
súdov, boli pôvodne súdy s obmedzenou právomocou. Proces pred nimi sa mohol začať len pokiaľ
si žalujúca strana vedela zaobstarať osobitný zvitok obstaraný kráľovskou pečaťou obsahujúci
príslušnú žalobnú formulu, ktorá sa nazýva writ. Writy, pôvodne vyjadrené ako voľne formulované
rozkazy panovníka šerifovi grófstva a menej často iným osobám, boli už v rannom období po
normandskej invázii štandardizované do predpísanej formy a neskôr Oxfordskými províziami (1258)
13
bol ich počet uzatvorený. Writ, podobne ako actio v rímskom formulovom procese, ovládal celý
proces – v intencii vymedzoval podstatu sporu ako aj sporné strany a v prípade vykonania
predpísaného dokazovania bola šerifovi alebo sudcovi uložená v kondemnácii writu povinnosť
žalovanému uložiť writom predpísanú sankciu alebo ho oslobodiť. Writ mal teda nielen procesné,
ale aj hmotnoprávne účinky, lebo podobne ako rímske žaloby formulového procesu vymedzoval
hmotnoprávne nároky, ktoré boli žalovateľné pred daným súdom.
V 11. a 12. storočí vo väčšine žalôb zemepán žiadal navrátenie (reštitúciu) zbehnutého
14
poddaného zo svojho panstva. Otázka svojpomoci, t.j. právne možnosti zemepána zbehnutého
poddaného vlastnými prostriedkami zadržať a priviesť naspäť na svoje panstvo nie je v najstaršej
zbierke Glanvilla riešená. Podľa neskoršej zbierky Bractona odpoveď závisí od skutočnosti, či sa
osoba poddaného pred zbehnutím nachádzala v moci (potestas), alebo mimo moci svojho
zemepána. Osoba poddaného sa nachádza v moci zemepána pokiaľ žila v poddanskej usadlosti na
jeho panstve (levant and couchant)alebo pokiaľ sa nachádzala mimo panstva, no obdobne ako
zviera v rímskom práve mala vo zvyku vracať sa naspäť na panstvo. Britton uvádza, že na to, aby
mal zemepán poddaného vo svojej držbe nemusí mať v držbe jeho telo, ale len jeho služby – má
právo požadovať dávky viažuce sa k poddanským pozemkom a od tých, ktorí nemajú žiaden
pozemok v držbe, resp. úžitkovom vlastníctve (napr. preto, lebo sa nachádzajú so súhlasom
zemepána na inom panstve), požadovať symbolické plnenie vo forme osobitnej peňažnej dávky
15
(chevage) alebo jednodennej práce v priebehu roka počas žatvy. Pokiaľ osoba v moci zemepána
zbehne, zemepán môže v priebehu štyroch dní od zbehnutia takúto osobu doviesť naspäť použitím
13
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sily. Pokiaľ zbehnutá osoba sa dobrovoľne vráti počas jedného roka od zbehnutia naspäť na
panstvo, pán ju môže rovnako zadržať a prinútiť ostať. Pokiaľ osoba poddaného sa nenachádza
v moci zemepána, nie je zadržaná v priebehu štyroch dní a ani nie je zadržaná v priebehu roka na
panstve, z ktorého zbehla, zemepán nesmie použiť svojpomoc, ale musí iniciovať konanie na
16
navrátenie zemepána pred šerifom príslušného grófstva.
Obdobne má zemepán povinnosť
iniciovať konanie aj keď osoba odmietne vykonávať čo i len symbolické poddanské povinnosti, čo je
konkludentným prejavom, že poddaný neuznáva svojho zemepána ako svojho pána. Neskoršia
zbierka Mirror of Justice explicitne zakazuje zemepánovi zmocniť sa svojpomocne zbehnutého
17
poddaného po začatí konania pred šerifom, resp. pred kráľovským súdom.
Na tento účel slúžil writ (alt. lat. breve) de nativis et fugitivis, neskôr writ de nativo habendo.
Writ patril do triedy priamo vykonateľných writov praecipimus tibi a bol pôvodne adresovaný
všetkým kráľovským familiárom, šerifom a ostatným služobníkom. Až neskôr sa v dobe Glanvilla
ustálil ako adresát šerif, v ktorého obvode (resp. grófstve alebo bailii) sa mal zbehnutý poddaný
nachádzať. V intencii tento writ prikazoval navrátenie osôb, ktoré k určitému dňu zbehli z panstiev
svojmu zemepánovi spolu s ich hnuteľným majetkom. Primárnou motiváciou kráľovskej intervencie
do tohto okruhu právnych vzťahov prostredníctvom tohto writu bolo zabránenie, resp. obmedzenie
18
zemepanskej konkurencie prejavujúcej sa v snahe vzájomne si preberať poddaných.
V prípade
sporu dvoch zemepánov o vlastníctvo poddaného bol príslušný rozhodovať súd grófstva na čele so
šerifom a teda tieto prípady boli riešené pomerne rýchlo.
Už od prvého storočia po normandskej invázii máme dochované procesné prostriedky na
obranu v prípade, že žalovaný tvrdil, že je slobodnou osobou, t.j. nie je poddaným žalobcu.
V takomto prípade žalovanému svedčila aktívna legitimácia z writ (alt. monstravit) de libertate
probanda. V čase Glanvilla a možno ešte začiatkom 13. storočia mohol byť tento writ použitý aj
samostatne na začatie konania, no neskoršie zbierky mu priznávajú povahu len procesnej námietky
19
voči writ de nativo. Tento writ mal dvojakú procesnú funkciu – po zložení zábezpeky domnelým
poddaným jeho uplatnením došlo k devolúcii sporu na kráľovský súd a zároveň na súde grófstva
založil prekážku litispendencie. Prikazoval šerifovi, ktorý v takomto prípade nemal založenú
právomoc riešiť spor meritórne, aby nezasahoval proti žalovanému (domnelému poddanému), aby
oznámil zemepánovi začatie sporu a aby uskutočnil iniciačné procesné úkony pred kráľom a jeho
sudcami v predpísaný deň. Až do skončenia sporu bol poddaný ,, v držbe slobody“ (in seisin of
liberty). Rovnaký procesný účinok mal aj pone na writ de nativo, z ktorého ale bol aktívne
legitimovaný zemepán a malo ho zmysel uplatniť pokiaľ poddaný z nejakého dôvodu neuplatnil
monstravit.
Glanvill nám tvrdí, že dôkazné bremeno bude spočívať vždy na strane, ktorá tvrdí, že je
20
slobodná. Predpísaná forma vykonania dôkazu bolo predvolanie najbližších príbuzných pred súd,
s ktorými má strana tvrdiaca slobodu spoločného predka. V prípade, že sa preukáže, že tieto osoby
sú slobodné, bude oslobodená aj táto strana. V prípade, že sloboda predvolaných osôb je popretá,
vzniknú pochybnosti o ich stave alebo zemepán predvolaná svedkov v rovnakom príbuzenskom
stupni ako osoby predvedené druhou stranou, ktoré tvrdia, že sú jeho poddanými, rozhodnutie bude
závisieť od miestnej poroty. Alternatívne namiesto predvolania svedkov mohla ktorákoľvek
z procesných strán predložiť súdu skoršie uznanie druhej strany alebo jeho/jej predkov o osobnom
stave domnelého poddaného v inom súdnom spore. Skoršie uznanie poddanského stavu v inom
konaní má prejudiciálny účinok v konaní iniciovanom cez writ de nativo, no Bracton uvádza, že
21
pokiaľ sa vyskytnú pochybnosti o tomto akte, prezumpcia ide vždy v prospech slobody.
Domnelý poddaný mohol tvrdiť, že buď jeho príbuzní nie sú v skutočnosti poddanými, lebo sa
ako takí nenarodili, alebo alternatívne, že aj keď sú jeho príbuzní poddaní, on ním nie je, lebo mu
svedčí jeden z právnych titulov oslobodenia. Tieto tituly sú podľa Glanvilla manumisia, predaj tretej
16
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osobe za účelom manumisie (nie však vlastné vykúpenie poddaného, keďže všetok majetok v jeho
detencii je vo vlastníctve svojho zemepána) alebo pobyt počas roka a dňa v privilegovanom meste,
22
pokiaľ je osoba prijatá medzi mešťanov alebo do cechu. Neskoršia zbierka Mirror of Justice tieto
dôvody rozširuje – poddaný sa stane rovnako slobodným pokiaľ mu jeho zemepán udelí dedičné
léno, príjme od neho lénny hold, keď ho zemepán zbaví držby léna bez poskytnutia podpory, keď ho
zemepán uvrhne do väzenia v prípade, že sa nedopustil trestného činu, keď zemepán odmietne
zložiť kauciu v civilnom alebo trestnom procese v ktorom bol poddaný neskôr oslobodený, keď
zemepán preleje krv poddaného, keď zemepán vedome dopustí a nevznesie námietku v prípade, že
poddaný samostatne vystupuje na súde alebo zloží prísahu medzi slobodnými mužmi ako porotca
a aj v kurióznom prípade, keď zemepán zvedie ženu poddaného. Poddaná žena sa stane
23
slobodnou, keď sa vydá za slobodného muža aj keď sa neskôr stane vdovou. Zbierka Britton
dodáva, že aj v prípade manželstva poddaného muža so svojím ženským zemepánom (obdobne aj
v opačnom prípade manželstva poddanej ženy so svojím mužským zemepánom) sa poddaná osoba
stáva slobodnou a deti z takéhoto zväzku sú tiež slobodné, keďže v opačnom prípade by sa po
24
úmrtí zemepána stali deti ako dedičia poddanými samých seba. Ak poddaný tvrdil, že je rytierom
alebo klerikom, tak rozsudok znel vždy proti zemepánovi, ibaže by poddaný nedostal na
nobilitovanie alebo vysvätenie súhlas svojho zemepána. V tomto prípade by mal zemepán žalobný
nárok na náhradu škody voči osobám, ktoré poddaného nobilitovali alebo vysvätili. Aj keď niektoré
skoršie zbierky podmieňujú takto získanú slobodu jednotlivca len na dobu príslušnosti k danému
stavu, pričom existuje možnosť ich degradácie a vylúčenia, Britton pripúšťa degradáciu len
v prípade, že osoba nevykonáva svoje feudálne povinnosti alebo sa správa neprirodzene vzhľadom
25
na svoj stav.
Najčastejším spôsobom, akým sa osoba mohla stať poddaným, bolo narodenie, čo bolo
častým prostriedkom buď potvrdenia, ale častejšie spochybnenia svedkov v spore začatom cez writ
de nativo. Glanvill (v neskoršej interpretácii Littletona) sa obmedzuje na tvrdenie, že ak slobodný
muž si zobral poddanú ženu, ktorá v poddanom stave aj fakticky žije, bude počas života svojej
manželky pokladaný za poddaného. Deti nasledovali v čase Glanvilla stav svojej matky, v čom vidieť
26
nepochybne vplyv rímskeho práva. Bracton píšuci o storočie neskôr je v tomto smere liberálnejší –
dieťa je slobodné pokiaľ je narodené (1) zo zväzku dvoch slobodných (free) a slobodne narodených
(freeborn) osôb, (2) dvoch osôb, ktoré získali slobodu manumisiou, (3) zo zväzku slobodne
narodenej osoby a osoby, ktorá získala slobodu manumisiou, (4) zo zväzku neslobodnej matky
a slobodného otca za podmienky, že sa dieťa narodilo mimo poddanskej usadlosti, v slobodnej
27
posteli (lat. in libero toro, angl. free bed) a v rámci manželstva, (5) zo zväzku slobodnej matky
a neslobodného otca pokiaľ sa dieťa narodilo mimo manželstva, pričom postačí ak matka bola
28
slobodná v momente splodenia, narodenia alebo v dobe medzi splodením a narodením.
Nedostavenie sa niektorej z procesných strán na súdne konanie pred kráľovských sudcov
malo závažné dôsledky – ak sa nedostavil zemepán, tak domnelý poddaný sa stal slobodným
kontumačným rozsudkom, v opačnom prípade bol poddaný potvrdený v tomto stave a kontumačný
rozsudok založil prekážku res iudicata znemožňujúcu poddanému kedykoľvek v budúcnosti iniciovať
spor o svojom statuse. Do vynesenia rozsudku bola však nielen osoba domnelého poddaného
chránená pred zásahom zemepána, ale aj jeho majetok – Bracton explicitne tvrdí, že zemepán
nesmie počas sporu a pred vynesením rozsudku siahnuť na majetok domnelého poddaného, keďže
podľa Bractona veci sú príslušenstvom tela poddaného a nikto nemôže požadovať vydanie
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29

príslušenstva veci skôr ako samotnú vec. V prípade porušenia má domnelý poddaný osobitnú
30
námietku zbavenia držby, čo znemožní zemepánovi dosiahnuť v spore priaznivé rozhodnutie.
Postupné zhoršovanie procesného postavenia zemepána v spore o status domnelého
poddaného možno ilustrovať na viacerých prekážkach, ktoré zemepán pri dokazovaní mal. Na konci
13. storočia zbierka Fleta tvrdí, že zemepán môže cez writ de nativo habendo žalovať najviac dvoch
poddaných, pričom počet aktívne legitimovaných domnelých poddaných z jedného writu de libertate
probanda nie je obmedzený. Ako dôvod zbierka uvádza, že sloboda je uprednostňovaná (v orig. in
favorem libertatis, angl. freedom is favoured) a poddanstvo je protivné (v orig. ... in odium servitutis,
31
angl. servitude is repugnant). Posun nastáva aj v samotnej právnej konštrukcii poddanského stavu
– zatiaľ čo Glanvill pokladá účinky manumisie len za inter partes medzi poddaným a jeho
zemepánom, čo v praxi znamenalo, že v iných súdnych konaniach bolo možné voči oslobodenej
osobe v procesnom postavení svedka alebo tzv. šampióna pri súdnych súbojoch (jeden z ordálov,
32
tzv. wager of law) úspešne vzniesť námietku, že sa táto osoba narodila ako poddaná, už
o storočie je situácia iná. Bracton nielenže považoval účinky manumisie za absolútne, t.j. erga
omnes, ale zároveň tvrdí, že poddaný nachádzajúci sa mimo moci svojho pána je v slobodnom
postavení ako voči svojmu pánovi, tak voči tretím osobám, lebo v prípade pochybností je právna
33
prezumpcia v prospech slobody pokiaľ sa nepreukáže opak. Takáto osoba (Bracton používa výraz
statulibri) môže do určitej miery voľne vystupovať aj v iných súdnych sporoch voči tretím osobám,
ktoré môžu úspešne uplatniť námietku poddanstva len pokiaľ predmetom sporu je nehnuteľnosť
v poddanskej držbe, resp. v úžitkovom vlastníctve poddaného a vo vrchnom vlastníctve zemepána.
Pokiaľ poddaný mimo moci svojho pána získa nehnuteľnosť v slobodnej držbe, nikto okrem jeho
34
pána nemôže voči nemu úspešne túto námietku uplatniť. Aj keby v predchádzajúcom prípade bola
úspešne uplatnená námietka poddanstva, toto priznanie ipso facto nezakladá žiaden priamy
hmotnoprávny nárok jeho/jej pána na osobu alebo majetok poddaného, ktorý musí iniciovať
35
samostatné konanie cez writ de nativo habendo.
Samotné dokazovanie v konaní cez writ de nativo habendo sa tiež stávalo pre zemepána
čoraz ťažšie. Fleta uvádza, že domnelý poddaný mohol v prípade, že zemepán predviedol pokrvne
príbuzných svedkov namietať, že príbuzní sú z matkinej strany, pričom on/ona odvodzuje slobodu
cez príbuzných z otcovej strany; že svedkovia sú ženy, ktorým nemôže byť ab initium dovolené
svedčiť o stave muža; že predkovia tvrdili, že sú slobodní a domnelý poddaný je toto pripravený
dokázať; že v konaní o neoprávnenom pozbavení držby proti domnelému poddanému (tzv. writ of
novel disseisin, forma petitórnej ochrany držby vo feudálnom common law) zemepán neuplatnil
námietku poddanstva a nakoniec, že writ de nativo habendo je premlčaný, keďže nebol uplatnený
36
do roka a do dňa od zbehnutia z panstva. Súdna judikatúra začala pomaly uznávať, že
nemanželské dieťa ako filius nulius je vždy prezumované byť slobodné, keďže identita otca a teda
37
ani jeho stav sú neznáme, a rovnako cudzinec, ktorý sa usadil na pôde, je pokladaný za
38
slobodného. Ilustratívny je prípad zaznamenaný v year book z roku 1312, keď pán (navrhovateľ)
predviedol ako svedkov šesť mužských príbuzných domnelého poddaného (odporca) a neuspel
v spore. Traja príbuzní boli vylúčení z dôvodu, že ich matka, odporcova teta, sa vydala za
slobodného muža, syn prvostupňového bratranca bol vylúčený, lebo jeho otec bol nemanželským
dieťaťom, ďalší prvostupňový bratranec bol vylúčený z dôvodu, že jeho otec žije a preto mal svedčiť
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on a zostávajúci synovec nepostačoval na dokazovanie, keďže sa vyžadovali výpovede aspoň
39
dvoch svedkov.
4

ZÁVER
Keďže záznam v súdnych knihách bol považovaný za najčinnejší dôkaz slobodného stavu,
od 14. storočia máme zaznamenané kolúzne spory, v ktorých domnelí poddaní tvrdili, že sú
nemanželské deti. Tento tzv. dôkaz bastardstva bol možný vďaka benevolentnému postoju
niektorých cirkevných súdov, do vecnej pôsobnosti ktorých patrili rodinné záležitosti, prejavujúcemu
sa v ochote na požiadanie a bez ďalšieho skúmania vydávať potvrdenia o bastardstve. Pokiaľ
niektoré diecézne súdy boli prísnejšie, domnelý poddaný mohol jednoducho fiktívne tvrdiť, že sa
narodil v inej diecéze, čo taktiež nebolo predmetom skúmania. Druhým hlavným dôvodom častých
rozsudkov v prospech slobody bola participácia poroty v konaní pred kráľovskými súdmi, čo
vytváralo mechanizmus pre reflektovanie verejnej mienky v aplikačnej praxi súdov. V priebehu 15.
a 16. storočia spory už boli častejšie iniciované poddanými prostredníctvom všeobecného
deliktuálneho writ of trespass, v ktorom navrhovateľ – domnelý poddaný tvrdil, že zemepán spáchal
civilný delikt tým, že hrozil zmocniť sa jeho osoby ako poddaného, alebo cez rôzne defamačné
žaloby. V súdnych rozhodnutiach na základe týchto žalôb bola navrhovateľom často priznaná
vysoká suma náhrady škody, čo bol jedným z dominujúcich faktorov, prečo sa zemepáni nepokúšali
40
uchovať osobné poddanstvo a radšej predávali poddaným manumisie.
Koruna uskutočnila
generálnu manumisiu svojich poddaných okolo roku 1570, poddaní však už od 15. storočia netvorili
sociálne identifikovateľnú skupinu obyvateľstva a do začiatku 17. storočia osobné poddanstvo de
41
facto vymrelo. Keďže však poddanstvo nikdy nebolo zrušené zákonodarným aktom, poddanský
stav je do dnešných dní formálne platným, aj keď obsolentným druhom osobného stavu
obyvateľstva v Anglicku.
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KOEXISTENCIA DVOCH PRÁVNYCH PORIADKOV –
KÁNONICKÉHO A ŠTÁTNEHO PRÁVA – REÁLNA POTREBA
POZNAŤ ICH ODLIŠNÝ CHARAKTER
Veronika Čerbová
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá koexistenciou dvoch právnych poriadkov, práva štátneho a práva
kánonického a snaží sa preukázať potrebu vedomosti o odlišnom charaktere kánonického práva.
Poukazuje na špecifické rysy tohto práva, hlavne na tie, ktoré sú odlišné od práva štátu, a ktoré sú
podstatné pre ich prípadnú aplikáciu subjektom, ktorý nie je súčasťou cirkevnej hierarchie, napríklad
všeobecným súdom.
Kľúčové slová: cirkevné právo, kánonické právo, štátne právo, rozdiely, aplikácia.
Abstract: Scientific article deals withthe coexistence oftwolaws, the statelawandcanonlaw, and try
todemonstrate the necessity ofknowledge of thedifferentnatureof canon law. It refers to
thespecificfeatures of thislaw, especiallythose thatare different from thelaw of the State, andwhich
are essential fortheir potentialapplication byentitythat is notpart of theChurch hierarchy, for
examplethe state court.
Key words: Ecclesiastical Law, Canon Law, State Law, Differences, Application.
1

ÚVOD
Štát a cirkev boli od nepamäti spoločenstvami vykazujúcimi spoločné znaky. Aj z laického
pohľadu je zrejmé, že túto problematiku nemožno zovšeobecniť, nakoľko do nej možno zahrnúť
veľké spektrum otázok. Jedným z množstva fenoménov tohto vzťahu je aj vzťah dvoch pilierov
oboch subjektov. Základným nosníkom spoločenstva ľudí sú pravidlá, normy upravujúce správanie
ich členov. A tu dochádza k stretu dvoch systémov pravidiel správania sa, a to práva štátu na jednej
strane a práva cirkvi, v podmienkach SR najdominantnejšej Katolíckej cirkvi, kánonického práva.
Oba právne poriadky zaväzujú veľký počet osôb. Štátne právo všetkých ľudí nachádzajúcich sa na
území štátu a kánonické právo pomerne rozsiahly počet veriacich. Je preto namieste venovať sa
otázke ich vzájomného vzťahu, charakteristike a možným aplikačným problémom, ktoré vyplývajú
z ich koexistencie a uplatňovania.
Aj napriek tomu, že veľké percento občanov SR je veriacich a hlási sa ku Katolíckej cirkvi,
spoločenská diskusia o vzťahoch práva štátu a kánonického práva nemá na Slovensku dostatočný
priestor. Odborníci na právo štátu sa venujú jeho teoretickým pohľadom, aplikácii, rovnako ako aj
odborníci na kánonické právo, ktorí ho vysvetľujú, poukazujú na jeho pravidlá a charakter.
V skutočnosti sa však málokto zamýšľa nad týmito právnymi poriadkami súčasne, vo vzájomných
súvislostiach.
Akoby sa snažili izolovať oba javy a popierať pomyselnú niť, ktorá oba právne poriadky
spája. Oba tieto poriadky slúžia jednému subjektu, a to človeku, preto sa minimálne spájajú v tejto
činnosti. Štátne právo vytvára vonkajší priestor občana a kánonické právo formuje vnútro veriaceho.
V každom prípade však ide o tú istú osobu. Súvislosti existujú i historické. Je predsa nesporné, že
základom formovania európskej právnej kultúry bolo aj cirkevné právo a zároveň, že kánonické
právo sa pri tvorbe písaných prameňov, Kódexov, inšpirovalo legislatívnou technikou svetského
práva. Prečo teda oddeľovať pohľady na tieto dva fenomény a snaha izolovať problematiku, a tak si
neuvedomovať vzájomné prepojenie a symbiózu týchto javov?
2

DÔKAZ REÁLNEJ KOEXISTENCIE
Mohlo by sa zdať, že téma tohto príspevku bude čisto teoretická a nemá žiadny praktický
podklad, námet alebo význam. Opak je však pravdou. Na tomto mieste by sme radi poukázali na
prípady, kedy sa normy štátneho práva a normy kánonického práva stretli na jednom mieste, na
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všeobecnom súde, ktorý sa musel vysporiadať okrem aplikácie ustanovení štátneho práva aj
s normami vydanými Katolíckou cirkvou.
Napríklad Okresný súd Senica, sp. zn. 10C/39/2007, zo dňa 25.07.2008, vo veci reštitúcií
cirkevného majetku Katolíckej cirkvi, musel vyriešiť otázku právnej subjektivity farností v zmysle
platného Kódexu kánonického práva (ďalej len „CIC“) ako aj možnosť nadobúdania majetku podľa
kánonického práva, keď v odôvodnení poukázal na kán. 1499 § 1 a 2 CIC 1917, podľa ktorého
1
vyvodil, že cirkevné právo, čo sa týka možnosti nadobúdania majetku odkazuje na civilné právo.
Rovnako tak Okresný súd Rožňava, sp. zn. 12C/149/2005, zo dňa 08.09.2008 musel riešiť
2
kompetencie v pracovnoprávnej oblasti biskupa koadjútora , kde vychádzal z noriem CIC 1983
a vykonal listinné dôkazy cirkevného charakteru: menovacie listiny pápeža pre biskupov, dekréty
3
kompetentných cirkevných inštitúcií. Okresný súd Prievidza, sp. zn. 15C/77/2011, zo dňa
26.09.2011, posudzoval platnosť kúpnej zmluvy z dôvodu nedodržania schvaľovacieho procesu
zmluvy v zmysle kán. 532, 539, 515 §2 CIC 1983 a riešil osobu štatutárneho zástupcu farnosti a
4
jeho právomoc konať za farnosť, ktorá má v zmysle kánonického práva právnu subjektivitu.
Okresný súd Dunajská Streda, sp. zn. 10C/104/2007, zo dňa 13.02.2007, riešil problém reštitúcie
5
cirkevného majetku, právnu subjektivitu Katolíckej cirkvi a povinnosti ordinára v zmysle CIC.
Na základe prezentovaných prípadov, ktoré tvoria len časť z vybranej zbierky rozhodnutí
slovenských súdov, ktoré skúmali normy vydané Katolíckou cirkvou, jednoznačne vyplýva, že
potreba poznať rozdielny charakter kánonického a štátneho práva je aktuálna a je potrebná nielen
6
na teoretickej úrovni.
3

TEORETICKÉ VYMEDZENIE ROZDIELOV PRÁVA ŠTÁTU A KÁNONICKÉHO PRÁVA

3.1

Právny základ
„Oba právne poriadky, štátne právo a kánonické právo, majú po formálnej stránke
spoločného predka, ktorým je rímske právo; z tohto vyplýva fakt, že používaná terminológia v oboch
právnych poriadkoch si je blízka a zrozumiteľná. Zároveň obidva právne poriadky si majú vzájomne
čo povedať a môžu sa dopĺňať, a to aj napriek tomu, že ide o svetský právny poriadok v prípade
7
štátneho práva a náboženský právny poriadok v prípade kánonického práva.“
Listina základných práv a slobôd, ktorá bola do právneho poriadku Slovenskej republiky
uvedená ústavným zákonom, v článku 16 uvádza, že cirkvi a náboženské spoločnosti si svoje
záležitosti spravujú nezávisle od štátnych orgánov. Ústavnou normou je tu teda upravená
autonómnosť nielen inštitúcie, ale aj jej normotvorby. Listina základných práv a slobôd, ako norma
najvyššej právnej sily v štáte, počíta s normami, ktoré nemajú samy v sebe zakotvený princíp
vynútiteľnosti, tak ako je to v štátnom práve. Predpisy cirkvi sa tak priamo stávajú ústavnoprávnymi
skutočnosťami, a tak požívajú mimoriadnu ochranu. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 sa
k Rímskokatolíckej cirkvi hlásilo približne 3,3 milióna Slovákov, ktorí priamo z ústavy majú možnosť
upraviť si svoje vzťahy na základe CIC 1983, ktorý sa na nich podľa kán. 1 CIC 1983 vzťahuje.
Ústavný zákon sa tak vlastne sám obmedzuje v prospech predpisu, ktorý vôbec nie je dielom štátu,
ale cirkvi. Na základe suverénneho rozhodnutia tu štát sám seba obmedzuje v prospech cirkvi. Toto
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rozhodnutie je vlastne obrazom poznania pravej povahy štátu a cirkvi ako dvoch javov, ktoré sa
8
navzájom rešpektujú.
Cirkev vydáva na plnenie svojho poslania vlastné vnútorné predpisy za predpokladu, že tieto
nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydávanými štátom. Z
teoretickoprávneho hľadiska o vzťahu štátu a cirkvi možno konštatovať, že pri výkone moci nad
veriacimi, ako právnická osoba, musí rešpektovať princípy právneho štátu, medzi ktorými má
dôležité miesto zvrchovanosť zákona. Štátna moc ako originálna normotvorná moc oprávnene
očakáva od cirkvi ako subjektu práva pri realizácii jej duchovnej činnosti rešpektovanie oficiálneho
9
právneho poriadku.
Niektorí autori vypracovali na základe učenia Druhého vatikánskeho koncilu určité princípy,
na ktorých buduje Katolícka cirkev svoj postoj voči štátu. Sú to predovšetkým princíp nezávislosti
a autonómie, princíp náboženskej slobody, princíp zrieknutia sa privilégií a princíp zdravej
spolupráce. Samotný CIC 1983 obsahuje kánony, ktoré sa dotýkajú postoja Katolíckej cirkvi voči
štátu. Sú nimi kán. 285 § 3, ktorý klerikom zakazuje prevziať verejné úrady, s ktorými je spojená
účasť na vykonávaní občianskej moci. Druhý kánon, ktorý určuje postoj Katolíckej cirkvi je kán. 287
§ 2, ktorý určuje, že klerici nemajú mať aktívnu účasť na práci v politických stranách a na riadení
odborových organizácií, ak to podľa úsudku kompetentnej cirkevnej vrchnosti nevyžaduje obrana
práv Cirkvi alebo napomáhanie spoločného dobra. Tieto zákazy sa však nevzťahujú na právo Cirkvi
10
vyjadriť sa k politickému a spoločenskému dianiu. Druhý vatikánsky koncil zároveň hovorí aj
o slobode Katolíckej cirkvi, ktorej obsahom je požiadavka, aby štátny právny poriadok rešpektoval
právny poriadok Katolíckej cirkvi, čiže aby Cirkev mohla byť sama sebou a aby mohla vo svete plniť
svoje poslanie. Uvedené je v plnej miere rešpektované v Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992
Zb. ako aj v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
3.2

Spolupráca
Kánonické právo upravuje práva a povinnosti osôb výlučne v postavení členov cirkvi a nijako
nezasahuje do ich práv a povinností ako občanov určitého štátu. Naopak, kánonické právo
v určitých prípadoch umožňuje, aby pri aplikácii kánonických noriem boli za ustanovených
podmienok akceptované skutočnosti upravené právnymi normami štátu. Normy kánonického práva
dokonca v niektorých prípadoch odkazujú na sekulárny právny poriadok, t.j. na právo, ktoré vydal
štát. V týchto prípadoch Katolícka cirkev v podstate pripúšťa aplikáciu noriem sekulárneho práva na
vnútrocirkevné spoločenské vzťahy, najmä ak je to účelné. Takto aplikované sekulárne zákony sa
nazývajú „leges canonizatae“ a odkaz na použitie sekulárnych právnych noriem
11
v kánonickoprávnych vzťahoch sa nazýva „recepcia“. Recepcia je priamo zakotvená v kán. 22,
CIC 1983, ktorý znie: „Občianske zákony, na ktoré sa právo Cirkvi odvoláva, v kánonickom práve sa
majú zachovávať s tými istými účinkami, pokiaľ nie sú v rozpore s božským právom a ak kánonické
12
právo neurčuje niečo iné.“ Cirkev je samostatná vo svojom zákonodarstve, musí však prihliadať aj
na občianske zákony, nakoľko žije v občianskej spoločnosti, ktorá sa riadi svojimi zákonmi. CIC
1983 tak robí hlavne v oblastiach majetkového práva a premlčania. Zachovávanie občianskych

8
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zákonov sa v CIC 1983 na niektorých miestach prikazuje, inde radí alebo prijíma v jednotlivých
13
prípadoch.
CIC 1983 napríklad v kán. 1286 bod 1 priamo prikazuje, že: „Správcovia majetkov pri
zamestnávaní pracovných síl majú presne zachovávať aj občianske zákony, týkajúce sa práce
14
a sociálneho života, podľa zásad predkladaných Cirkvou.“ Kán.1500 zase prikazuje: „Čo sa týka
prirodzenosti a účinnosti žaloby o držbe, majú sa zachovávať predpisy občianskeho práva miesta,
15
kde sa nachádza vec, o držbu ktorej ide.“ CIC 1983 v kánone 1299 § 2 radí, aby: „Pri odkazovaní
pre prípad smrti pre dobro Cirkvi sa podľa možnosti majú zachovať náležitosti občianskeho práva;
ak boli opomenuté, dedičom sa musí pripomenúť povinnosť, ktorou sú viazaní splniť vôľu
16
poručiteľa.“ V jednotlivom prípade, napríklad v oblasti adopcie, CIC 1983 prijíma kánonom 110, že:
„Deti adoptované podľa normy občianskeho práva sa považujú za deti toho alebo tých, ktorí ich
17
adoptovali.“
Svetské právne predpisy nachádzame v CIC 1983 aj vtedy, keď pojednáva o právach
veriacich. Sú nimi právo na dobré meno a ochrana vlastného súkromia (kán. 220), právo na
zaobchádzanie v súlade s princípom legality a ochrana vlastných práv v súlade s právnymi
predpismi (kán. 221 § 1) alebo právo ostať nepotrestaný, ak právo nehovorí niečo iné (kán. 221 §
3). Zväčša ide o práva, ktoré sú úzko zviazané s poslaním spásy, ako napríklad právo
spolupracovať na tom, aby sa evanjelium čoraz viac ohlasovalo (kán. 211), právo na duchovné
dobrá Cirkvi vysluhované duchovnými pastiermi, osobitne na sviatosti a Božie slovo (kán. 213),
právo vykonávať Boží kult a vyvoliť si vlastnú cestu duchovného života (kán. 214), prostredníctvom
vlastných iniciatív alebo podporovania apoštolskej činnosti (kán. 216), ako aj právo na kresťanskú
výchovu (kán. 217). Sú ešte iné práva spoločné so svetskými legislatívami, ktoré však majú výrazné
duchovné zameranie: právo slobodne zakladať asociácie a viesť ich, pričom sa upresňuje, že ide
o asociácie majúce za cieľ vykonávanie kresťanskej lásky (charity), nábožnosti alebo oživovanie
kresťanského povolania vo svete (kán. 215); právo predkladať duchovným pastierom svoje potreby,
zvlášť duchovné (kán. 212, § 2). Práva, ktoré má kánonické právo také isté ako majú svetské
právne predpisy, boli do CIC 1983 umiestnené z toho dôvodu, aby veriaci mohli bez prekážok,
18
užitočne a v súlade s inými realizovať svoje kresťanské povolanie a prejavovať túžbu po spáse.
Zároveň sa Cirkev hlási k spolupráci so štátom. Cirkev si uvedomuje, že existujú veci, ktoré
sú zo svojej povahy zamerané zároveň na veci pozemské, ale aj nadpozemské. Tieto veci Cirkev
nazýva „rex mixtae“. Medzi najmarkantnejšie príklady rex mixtae patrí manželstvo a školská matéria.
Druhý vatikánsky koncil vidí riešenie konfliktov daných vecí v tom, že jedna strana pri vytváraní
legislatívy v danej problematike bude nevyhnutne brať do úvahy a rešpektovať v maximálnej miere
legislatívu druhej strany v tejto matérii. V prípade už vzniknutého konfliktu v tejto oblasti, Cirkev
zastáva názor, že záujem Cirkvi prevažuje záujem štátu, pretože Cirkev nemá nijakú moc vo
veciach časných; Cirkev má výlučnú moc vo veciach duchovných. Je potrebné v matériách
spoločného záujmu stanoviť pozitívny systém vzťahov; civilná autorita nesmie vydávať taký
normatív, ktorým by sa poškodzovali zákony a práva Cirkvi, a má napomáhať Cirkvi pri dosahovaní
jej cieľov, preto úsudok v prípade konfliktu záujmov medzi duchovným a časným dobrom prináleží
19
Cirkvi.
3.3

Najväčšie rozdiely
Aby bolo možné v prípade potreby interpretovať a aplikovať normy kánonického práva je
vhodné poukázať na teoretické rozpracovanie rozdielnych čŕt týchto právnych poriadkov.
13
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Štátne a kánonické právo majú rozdielny antropologický pohľad. Ak štátne zákonodarstvo
berie do úvahy človeka v jeho pozemskom rozmere, čo znamená od počatia až po smrť, kánonické
právo berie do úvahy človeka v rozmere večnosti. Inými slovami: pre cirkevného zákonodarcu je
pozemský život iba jednou krátkou etapou života človeka, a preto sa treba zamerať na jeho
integrálne dobro zvlášť v perspektíve večnosti.
Výrazný rozdiel medzi oboma právnymi poriadkami možno pozorovať aj v oblasti ich cieľov.
Cieľom kánonického práva nie je iba to, čo je cieľom každého práva – to znamená udržanie
poriadku v živote a činnosti spoločnosti, zvlášť ochrana subjektívnych práv i dobro jednotlivca i celej
spoločnosti, ale aj ich usmernenie na večnú spásu. Úlohou kanonického práva je vytvoriť
predpoklady a poskytnúť primeranú pomoc, aby človek mal možnosť dosiahnuť svoj večný cieľ.
V kánonickej legislatíve sa toto zameranie na večnosť ukazuje v plnej miere. Ukazuje sa už
v štruktúrach Cirkvi, nachádza sa v kánonických normách týkajúcich sa kňazstva, spoločenstiev,
20
inštitútov zasväteného života, úloh vyučovania i posväcovania.
Markantným rozdielom je skutočnosť, že kánonické právo je ovládané špecifickým princípom
tzv. kánonickej miernosti („aequitas canonica“). Dáva široké možnosti na poskytovanie výnimiek,
tzv. dišpenzov, z rýdzo cirkevných zákonov a kánonická tradícia za použitia tzv. „epikie“ dospieva až
k princípu „lex non obligat cum gravi incommodo“ (zákon nezaväzuje, ak by jeho zachovávanie
spôsobilo ťažkú ujmu), nakoľko nedodržanie zákona nevedie k pohŕdaniu vierou, cirkevnou
autoritou alebo ku škode duši.
Trestné kanonické právo na rozdiel od štátneho trestného práva zásadne nepozná právny
inštitút priameho donútenia a v ďaleko väčšej miere predpokladá dobrovoľné dodržovanie svojich
noriem od ich adresátov. Najtvrdšou sankciou za protiprávne konanie je v kánonickom práve
exkomunikácia, pričom ak sú splnené zákonné podmienky, má adresát právny nárok na jej
21
odpustenie.
Kanonické právo omnoho naliehavejšie než štátne právo nástojí, aby bolo v Cirkvi čo
najmenej súdnych procesov a aby sa spory riešili pokojnou cestou. Zaväzuje k tomu všetkých
veriacich, predovšetkým biskupov a sudcov, nie iba vtedy, keď je súdny proces ešte len na začiatku,
ale v každom momente, keď sa ukáže nádej na pokojné riešenie sporu (kán. 1446). V cirkvi naozaj
nemôže ísť len o to, aby spor vyhral ten, kto vlastní argumenty, ale musí sa brať do úvahy aj pojem
spravodlivosti v cirkvi a samotná povaha cirkvi. To znamená, že riešenie sporov sa má konať so
zámerom dosiahnuť vyššie ciele, t.j. dosiahnuť ozdravenie „zraneného“ spoločenstva, návrat
k opravdivej spolupráci medzi členmi cirkvi, naplnenie špecifického vlastného povolania každého
z členov. Tieto ciele možno dosiahnuť ľahšie mimosúdnym riešením než prostredníctvom súdnych
víťazstiev alebo prehier. Cirkevné súdy sa zaoberajú predovšetkým spormi v duchovnej oblasti,
zvlášť spory týkajúce sa platnosti manželstva. V kánonickom práve existuje tiež zásada, ktorú
možno len veľmi ťažko pochopiť v štátnom práve. Ide o zásadu, že kauzy týkajúce sa stavu osôb sa
22
nikdy nestávajú rozsúdenou vecou, res judicata (kán. 1643).
Pri objasňovaní vzťahu práva štátu a kánonického práva je nutné spomenúť aj oblasť ich
tvorby, hlavne špecifikovať osoby, orgány, ktoré majú právomoc tvoriť záväzné právne predpisy. Pri
práve štátu je zákonodarná moc stanovená priamo v Ústave Slovenskej republiky. „Národná rada
23
Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.“
Národná rada Slovenskej republiky je kolegiátny orgán, skladá sa zo 150 - tich poslancov, ktorí
získavajú svoj mandát priamo od občanov a proces prijímania právnych predpisov je presne
stanovený. Od tohto postupu sa nemožno odchýliť.
Naproti tomu v kánonickom práve je najvyššia zákonodarná moc udelená monokratickým
spôsobom alebo udelená len veľmi malej skupine osôb, ktorých ustanovenie do príslušného úradu
samotní veriaci nemajú možnosť ovplyvniť. Najvyššia zákonodarná vrchnosť, Rímsky veľkňaz
20
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a kolégium biskupov, nie sú viazaní spôsobom predpísaným v práve. Zákonodarca nižší, diecézny
biskup, partikulárne koncily, biskupské konferencie, generálne kapituly klerických inštitútov
pápežského práva, je prísne viazaný a zákonodarnú moc nemôže platne delegovať, ak právo
výslovne neurčuje niečo iné. Zákonodarnú moc možno delegovať iba v prípadoch, keď to právo
24
výslovne určuje. CIC 1983 však neuvádza takého prípady možnej delegácie.
4

ZÁVER
Nemožno poprieť, že dialóg medzi svetským a kánonickým právom je naozaj užitočný. Ak na
jednej strane kánonické malo pozitívny vplyv na rozvoj rôznych oblastí štátneho práva, tak na druhej
strane poznanie štátneho práva bolo obohatením práva cirkvi, zvlášť v oblasti technicko-formálnej.
Odborníci radia, aby ten, kto je už oboznámený s kánonickým právom a jeho špecifickou
teologickou orientáciou, začal študovať svetské právo, aby ho využil na zdokonalenie svojej
25
kánonickej formácie.
Podľa nášho názoru možno tiež všeobecne vyvodiť potrebu výučby základov kánonického
práva na právnických fakultách nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine vo forme riešenia
prípadových štúdií, nakoľko je skutočne reálne, že sa absolventi práva stretnú pri výkone svojej
profesie (či už v postavení právneho zástupcu, sudcu alebo zamestnanca štátnej či verejnej správy)
s potrebou poznať a aplikovať špecifický právny poriadok Katolíckej cirkvi – kánonické právo.
Zároveň je podľa nášho názoru potrebné poznať špecifické črty právneho poriadku Katolíckej
cirkvi, pretože tieto charakteristiky sa plne premietajú v prípadnej aplikácii kánonickoprávnej normy,
ktorú treba vykladať cez ich prizmu.
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HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY KONATEĽA
Peter Lukáčka
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou historického vývoja právnej úpravy
štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Osobitne sa zameriava na komparáciu
platnej právnej úpravy so zákonom č. 58/1906 o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý platil
na území Slovenskej republiky od roku 1920 do roku 1950, po ktorom došlo na pomerne dlhé
obdobie k vypusteniu právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným z právneho poriadku
Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: historický vývoj právnej úpravy konateľa, konateľ, obmedzenie konateľského
oprávnenia.
Abstract: In this paper author deals with the issue of historical development of legislation on
executives of a limited liability company. The focus is on the comparison of current legislation with
the Act no. 58/1906 on limited liability companies that applied in the territory of the Slovak Republic
between 1920 and 1950, after which there was a relatively long period of lack of any legislation on
limited liability companies in the Slovak law.
Keywords: historical development of legislation on executives, executive, limitation of executive´s
powers.
1

ÚVOD
Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) je v súčasnosti najpočetnejším druhom
obchodnej spoločnosti, ktorá sa objavuje v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky.
U potenciálnych zakladateľov rezonujú značné výhody tejto formy obchodnej spoločnosti, ktoré sa
vo svojom podnikateľskom zámere snažia naplno využiť. Dôležitým nástrojom dosahovania cieľov
s.r.o. je aj správny výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o., ktorým je konateľ resp. viacero
konateľov.
Vývoj právnej úpravy s.r.o. na ktorú je naviazaný aj inštitút konateľa bol na území Slovenskej
republiky poznamenaný (tak ako aj iné oblasti) zásadnou politickou zmenou, ktorá sa odohrala po 2.
Svetovej vojne. Táto skutočnosť znamenala, že sa upustilo od platnej právnej úpravy a s.r.o. bola
z právneho poriadku Slovenskej republiky vykorenená na obdobie 40 –tich rokov.
Preto sa v príspevku snažíme najmä o analýzu zákona č. 58 r. z. o spoločnostiach s ručením
obmedzeným, zo dňa 6. marca 1906, ktorý platil na území Slovenskej republiky od r. 1920 a na
načrtnutie základných oblastí pri ktorých je možné identifikovať zachovanie kontinuity platného
právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti práva obchodných spoločností a osobitne právnej
úpravy štatutárneho orgánu s.r.o.
2

HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY KONATEĽA DO ROKU 1950
Hľadanie historických koreňov právnej úpravy konateľa je neodmysliteľne spojené
s historickým vývojom spoločnosti s ručením obmedzeným. Táto forma obchodnej spoločnosti nie je
ako jediná zo všetkých druhov obchodných spoločností, ktoré pozná resp. upravuje platný právny
poriadok Slovenskej republiky produktom prirodzeného vývoja. Táto forma obchodnej spoločnosti je
teoreticko-právnou konštrukciou, ktorú vytvorili nemeckí právny vedci s cieľom reagovať na
ekonomický i hospodársky vývoj spoločnosti a zároveň aj s cieľom vyplniť priestor medzi osobnými
obchodnými spoločnosťami, najmä vo vzťahu k verejnej obchodnej spoločnosti, ktorá bola
v minulosti veľmi využívaným druhom obchodnej spoločnosti a medzi kapitálovými spoločnosťami
reprezentovanými akciovou spoločnosťou.
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Po prvý krát bola spoločnosť s ručením obmedzeným upravená v roku 1892 a to konkrétne
v Nemecku, kedy bol po prvý krát použitý pojem Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
V ostatných štátoch resp. ich právnych úpravách sa spoločnosť s ručením obmedzeným objavovala
1
až následne s väčším, či menším časovým odstupom. Do rakúskeho právneho poriadku bola
spoločnosť s ručením obmedzeným inkorporovaná až začiatkom 20. storočia zákonom č. 58/1906 r.
z. o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý bol v podstatnej miere ovplyvnený uvedenou
právnou úpravou tejto formy obchodnej spoločnosti v nemeckom právnom poriadku.
Aj napriek tomu, že na území Slovenskej republiky platil od roku 1875 tzv. Uhorský obchodný
zákon bola spoločnosť s ručením obmedzeným spolu s konateľom ako štatutárnym orgánom po
prvý krát upravená až v roku 1920 a to zákonom č. 271 Sb. z. a n., ktorým bola rozšírená pôsobnosť
zákona č. 58 r. z. o spoločnostiach s ručením obmedzeným zo dňa 6. marca 1906, na Slovensko
2
a Podkarpatskú Rus (ďalej len „zákon o s.r.o.“). Touto zmenou sa Slovenský právny poriadok
v oblasti obchodného práva zaradil medzi progresívne právne systémy, ktoré reflektovali na nové
podmienky podnikateľského prostredia, ktoré si vývoj práva obchodných spoločností vyžiadal.
3
Konateľ resp. jednateľ bol v rámci uvedeného zákona upravený v §§ 15 – 28, v zmysle ktorých
musela mať spoločnosť s ručením obmedzeným jedného alebo niekoľko konateľov. Oprávnenie
konať v mene spoločnosti s ručením obmedzeným vyplývalo z § 19 zákona o s.r.o., ktorý
stanovoval, že „Spoločnosť nadobúda práv a vchádza v záväzky právnymi úkonmi, ktoré vykonali
jednatelia v jej mene, bez rozdielu, zdali úkon bol učinený výslovne v mene spoločnosti alebo zdali
ide z okolností na javo, že podľa vôle účastníkov mal byť vykonaný pro spoločnosť.“
Z hľadiska konania v mene spoločnosti platilo, že sa vyžadovalo spravidla spolupôsobenie
4
všetkých konateľov, ak v spoločenskej zmluve nebolo výslovne ustanovené inak. Z uvedenej
prezumpcie spoločného konania platila výnimka, ktorá sa vzťahovala na prípady hroziaceho
nebezpečenstva z omeškania. Zákon o s.r.o. v tejto súvislosti išiel tak ďaleko, že výslovne
umožňoval aj kombináciu spolupôsobenia konateľa a prokuristu pri konaní v mene spoločnosti, čo je
z dnešného pohľadu neprípustné. Prípustnosť kombinácie konania konateľa s prokuristom pri
prejavovaní vôle spoločnosti bola daná zásadným vplyvom nemeckého práva, ktoré i v súčasnosti
tento model konania v mene spoločnosti pripúšťa. Samozrejme, že spôsob, ktorým konatelia
prejavovali vôľu spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám, musel byť zapísaný do obchodného
registra. Už v tomto období vznikala istá polemika ohľadne určovania spôsobu konania v mene
spoločnosti. Otázkou, ktorá je i v súčasnosti aktuálnou sa zaoberal NS ČSR už v roku 1920 ktorý
považoval za neprípustné také ustanovenie spoločenskej zmluvy podľa ktorého konatelia zastupujú
5
spoločnosť spravidla samostatne a v istých prípadoch kolektívne. Argumentácia tohto rozhodnutia
6
je používaná i v súčasnosti pri sporoch, ktoré sa týkajú problematiky určenia spôsobu konania
v mene spoločnosti vymedzením istého okruhu prípadov, pri ktorých je daná povinnosť konateľov
konať spoločne. Ako častý prípad takéhoto konania býva určenia finančnej sumy, po prekročení
ktorej sú konatelia povinní konať spoločne. Aj v súčasnosti sú na takéto určovanie spôsobu konania
s.r.o. rôzne názory a v tomto smere sa javí vyššie uvedené rozhodnutie NS ČSR ako progresívne
a aj z dnešného pohľadu argumentačne zaujímavé.
Vo vzťahu k problematike osôb, ktoré mohli byť za konateľa ustanovené do funkcie platilo, že
týmito osobami mohli byť iba fyzické osoby, ktoré boli spôsobilé na právne konanie. Konateľ bol do
1

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným sa objavila po prvý krát vo Švajčiarsku (r.
1911), Francúzsku (r. 1925), Taliansku (r. 1942).
2
Pozri: Karmán, J., Pecháček, J.: Slovenský obchodný zákon a predpisy ho doplňujúce s
judikatúrou najvyššieho súdu, ako i býv. uh. kúrie a súdnych tabúl. Praha : Československý
Kompas, 1926.
3
Zákon č. 58/1906 r. z. o spoločnostiach s ručením obmedzeným používal namiesto pojmu
„konateľ“ pojem „jednateľ“. V rámci dodržania jednotného prístupu v práci používame právny pojem
„konateľ“.
4
V § 133 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je stanovený opačný princíp
a v zmysle ktorého je v mene spoločnosti oprávnený konať každý z konateľov samostatne, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak.
5
Bližšie pozri: NS ČSR zo dňa 24.2.1920, sp. zn. R I 78/20
6
Pozri: Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha: C.H. Beck. 2010, s.
406
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funkcie ustanovovaný uznesením spoločníkov. V prípade, ak bol za konateľa ustanovený niektorý
zo spoločníkov spoločnosti, mohlo dôjsť k ustanoveniu do funkcie, okrem vyššie zmieneného
postupu, aj priamo spoločenskou zmluvou s podmienkou trvania jeho spoločenského pomeru. Ako
pomerne zaujímavou sa v súvislosti s touto problematikou javí skutočnosť, že v spoločenskej
zmluve mohlo byť vyhradené právo štátu, krajiny alebo inej verejnej korporácie ustanovovať
konateľov spoločnosti. V zmysle judikatúry z daného obdobia však platilo obmedzenie vo vzťahu
k výkonu funkcie konateľa, ktoré sa prejavovalo v tom, že konateľom nemohla byť osoba, ktorá mala
trvalé bydlisko v cudzine. Uvedené platilo aj v prípade, ak sa táto osoba prechodne zdržovala
7
v tuzemsku.
V oblasti zodpovednosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným platila pomerne
podrobná právna úprava, ktorá formulovala solidárnu zodpovednosť konateľov voči spoločnosti
a taktiež stanovovala všeobecná pravidlo podľa ktorého boli konatelia povinní voči spoločnosti
zachovávať všetky obmedzenia, ktoré boli ustanovené spoločenskou zmluvou, uznesením
spoločníkov, alebo nariadením dozornej rady a v stanovenom rozsahu zastupovať spoločnosť. Vo
vzťahu k tretím osobám bolo však takéto obmedzenie konateľského oprávnenia, rovnako ako
8
v platnej právnej úprave, vo vzťahu k tretím osobám bolo neúčinné.
Medzi základné povinnosti konateľov patrila povinnosť viesť „knihy spoločnosti,“ ktoré boli
potrebné pre jej správny chod a ktoré pre ne predpisovala platná legislatíva v danej oblasti. Touto
knihou bola napríklad tzv. podielová kniha, ktorá obsahovala zoznam spoločníkov (ich identifikáciu),
spolu so sumou vkladu ako aj výšku splateného vkladu. V podielovej knihe bol povinný konateľ
taktiež zaznamenať každý prevod obchodného podielu, zmenu výšky splateného vkladu spoločníka
a pod. Konatelia boli rovnako povinní zostavovať účtovnú závierku, v čase, ktorý bol pre túto činnosť
stanovený. Podľa § 22 zákona č. 58 r. z., o s.r.o. boli konatelia povinní: „...v prvých troch mesiacoch
každého obchodného roku sostaviť účetnú záverku za uplynulý obchodný rok. Táto lehota môže byť
predĺžená vo spoločenskej zmluve až na šesť mesiacov; u spoločnosti, ichž predmetom podniku je
provozovanie obchodov v zámorských krajinách, môže byť predlžená až na deväť mesiacov.“
Uvedená formulácia tejto povinnosti evokuje na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, dojem, že
konatelia túto povinnosť mali vykonávať osobne resp. im zákon výslovne neumožňoval delegáciu
tejto povinnosti na iný subjekt resp. zamestnanca spoločnosti, tak ako je tomu v platnej právnej
úprave, ktorá reflektujúc súčasnú náročnosť v oblasti vedenia účtovníctva, skôr svojou formuláciou §
135 ods. 1 ObZ „Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie
a účtovníctva...“ pripúšťa delegovanie tejto povinnosti na iné odborne zdatné osoby, ktoré túto
činnosť v oblasti vedenia predpísanej evidencie a účtovníctva realizujú. Táto zmena prístupu
k vymedzeniu danej povinnosti konateľov však otvorila polemiku, či sa konateľ delegáciou tejto
povinnosti zbavuje aj zodpovednosti za škodu, ktorá pri tejto činnosti spoločnosti vznikne. V tomto
zmysle sa predošlá právna úprava javila ako jednoznačnejšia, ktorá neumožňovala rozličný výklad,
avšak racionalitu platnej právnej úpravy je nutné pripisovať práve aktuálnej situácii neustáleho
vývoja oblasti účtovníctva, ktorá si vyžaduje na túto činnosť špecializované osoby.
Právna úprava postavenia konateľa sa javí taktiež ako pomerne progresívna v otázke úpravy
zákazu konkurencie konateľa, kedy konatelia bez výslovného súhlasu spoločnosti nesmeli uzatvárať
obchody v ich obchodnom odvetví na svoj alebo cudzí účet a rovnako sa nesmeli zúčastňovať na
podnikaní v tom istom obchodnom odvetví, či už ako osobne ručiaci spoločníci alebo zastávať
miesto v predstavenstve alebo dozornej rade takejto spoločnosti. V prípade, ak konateľ uvedený
zákaz konkurencie porušil mohol byť spoločnosťou odvolaný, bez záväzku dať mu náhradu
a spoločnosť mala nárok požadovať náhradu škody resp. žiadať aby obchody dojednané takýmto
konateľom na svoj alebo cudzí účet boli považované za obchody uzatvorené na účet spoločnosti, vo
vzťahu ktorej bol uvedený zákaz zo strany konateľa porušený. Spoločnosť mohla rovnako žiadať
aby bola vyplatená odmena z obchodu pri ktorom došlo k porušeniu zákazu konkurencie resp. aby
9
jej bol postúpený nárok na vyplatenie – odmeny z takéhoto obchodu.
7

Pozri: Najvyšší súd Č. R. I. 793/24, Csj. R. V. č. 40.
Ustanovenie o vylúčení obmedzenia konateľského oprávnenia vo vzťahu k tretím osobám sa
týkalo najmä problematiky, ak bolo takéto obmedzenie konateľa formulované vo vzťahu
k vykonávaniu len určitého druhu obchodov, alebo sa na jeho konanie vzťahovala podmienka
predošlého súhlasu spoločníkov, dozornej rady poprípade iného orgánu spoločnosti.
9
Porovnaj § 136 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník
8
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Vo vzťahu k povinnostiam a zodpovednosti konateľov sa v tomto období po prvý krát používa
pojem „pečlivosť riadneho obchodníka,“ v súlade s ktorým boli konatelia povinní postupovať pri
výkone svojej pôsobnosti. Domnievame sa, že práve v tomto pojme má aj svoje korene „konanie s
odbornou starostlivosťou“, ktoré sa v tejto súvislosti používa v platnej právnej úprave upravujúcej
povinnosti konateľov v s.r.o. Konateľ bol zodpovedný za škodu v prípade, ak pri rozdeľovaní
majetku spoločnosti porušil ustanovenia zákona o s.r.o. alebo ustanovenia spoločenskej zmluvy.
O takéto prípady išlo najmä vtedy, ak konateľ vrátil spoločníkom čiastočne alebo úplne vklady resp.
doplatky, vyplatil úroky alebo podiel zo zisku alebo ak oneskorene podal návrh na vyhlásenie
konkurzu a pod. Uvedená konštrukcia zodpovednosti konateľov sa z dnešného pohľadu môže javiť
ako pomerne prísna, vzhľadom na skutočnosť, že zákon o s.r.o. neupravoval osobitne vo vzťahu ku
konateľom problematiku ich liberácie pre určité prípady, práve naopak v § 25 zákona o s.r.o. bolo vo
vzťahu k liberácii konateľa výslovne stanovené: „...Je-li treba k uspokojeniu veriteľov, nie je záväzok
jednateľov zrušený tým, že jednali podľa uznesenia spoločníkov“. Domnievame sa, že v oblasti
zodpovednosti konateľa sa javí uvedená právna úprava ako pomerne prísna v porovnaní s právnou
úpravou tejto problematiky v súčasnosti, ale k tomuto sa nám žiada podotknúť, že síce táto právna
úprava mala charakter prísnejší, ale zároveň aj spravodlivý, v čoho dôsledku je možné
predpokladať, že konatelia v danom období pristupovali k výkonu tejto funkcie s väčšou mierou
zodpovednosti s akou k tejto významnej funkcií často krát pristupujú v súčasnosti.
3

PRÁVNA ÚPRAVA KONATEĽA PO ROKU 1950
Do roku 1950 platila na území Slovenskej republiky vyššie uvedená právna úprava zákona č.
58/1906 o spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorého súčasťou bola aj pomerne podrobná úprava
postavenia a povinností konateľov ako štatutárneho orgánu s.r.o. Vzhľadom na zásadné zmeny
v politickom ako aj spoločenskom zriadení bol tento právny predpis zrušený a nahradený
Občianskym zákonníkom z roku 1950. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa v právnom poriadku
Slovenskej republiky opätovne objavila až po štyridsiatich rokoch a to v roku 1990 a to
prostredníctvom zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal Hospodársky zákonník.
Spoločnosť s ručením obmedzeným však bola v tomto zákone upravená len vo všeobecnej rovine
§§ 106n – 106q.V tejto právnej úprave však absentovali ustanovenia upravujúce postavenie,
povinnosti konateľov a v skutočnosti sa teda spoločnosť s ručením obmedzeným do právneho
poriadku slovenskej republiky zaradila až prijatím zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej
len ObZ), ktorým bol zrušený aj vyššie uvedený zákon č. 103/1990 Zb.
4

ZÁVER
Oblasť právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným a osobitne konateľa ako
štatutárneho orgánu čelí stále väčšiemu tlaku zo strany neustále sa meniacich potrieb
podnikateľského prostredia. Domnievame sa, že v tomto kontexte je potrebné nezabúdať na
kontinuitu právnej úpravy, ktorá už v minulosti poznala resp. upravovala inštitúty, ktoré by mohli
prispieť k zlepšeniu a zefektívneniu platnej právnej úpravy v danej oblasti.
Osobitne upozorňujeme na rozhodovaciu činnosť Najvyššie súdu ČSR, ktorého aplikácia
práva na konkrétne prípady má potenciál využiteľnosti aj z pohľadu súčasnej právnej argumentácie
a ktorá sa v mnohých smeroch javí ako progresívna. Domnievame sa, že takýto prípad je možné
nachádzať v súvislosti s riešením polemiky, ktorá sa objavuje v otázke určovania spôsobu
prejavovania vôle s.r.o., ktorá i v súčasnosti ohrozuje stabilitu a platnosť obchodných záväzkových
vzťahov v ktorých ako subjekt často krát vystupuje práve s.r.o.
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AMNESTIE 2013
Eva Vranková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť amnestie udelené na začiatku roka 2013 pri príležitosti
20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Autorka analyzuje
predmetné rozhodnutia o amnestii a snaží sa nájsť kľúčové momenty skúmaných amnestií,
ich spoločné a rozdielne znaky.
Kľúčové slová: amnestia, milosť, abolícia, agraciácia, rehabilitácia, kontrasignácia, prezident
Slovenskej republiky, prezident Českej republiky, Ústava Slovenskej republiky, Ústava Českej
republiky.
Abstract: The purpose of this article is to approach amnesties granted at the beginning of 2013
on the 20th anniversary of the establishment of the Slovak Republic and the Czech Republic.
The author analyzes these decisions on amnesty and tries to ascertain the key moments in these
amnesties and find their common and different features.
Keywords: amnesty, pardon, abolition, remission, rehabilitation, countersignature, President of the
Slovak Republic, President of the Czech Republic, Constitution of the Slovak Republic, Constitution
of the Czech Republic.
„Amnestia je odkazom prezidenta celej spoločnosti. Nepovedal by som, že ide len
o súcit, ale aj o istú veľkorysosť k našim spoluobčanom, ktorá čas od času musí byť
prejavená.“
(Václav Klaus)
1

ÚVOD
1. januára 2013 oslávila Slovenská republika a Česká republika 20. výročie vzniku
samostatných republík. Pri príležitosti tohto výročia vyhlásil slovenský prezident I. Gašparovič
1
(po takmer deviatich rokoch od predchádzajúceho rozhodnutia o amnestii ) 2. januára 2013
amnestiu, český prezident V. Klaus tak stihol urobiť dokonca o deň skôr, t.j. 1. januára 2013.
A práve uvedené rozhodnutia o amnestii boli podnetom pre napísanie tohto príspevku.
Právo prezidenta Slovenskej republiky udeľovať milosť a amnestiu je zakotvené v čl. 102
ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Prezident odpúšťa a zmierňuje
tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti
2
alebo amnestie.“
3
Podľa ústavnej úpravy platnej do 30. júna 2001 mohol prezident Slovenskej republiky udeliť
4
milosť aj amnestiu v troch formách:
1

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 18. júna 2004 o amnestii č. 363/2004 Z. z.
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 Slovenskej republiky. V druhom rade patrí
čl. 102 ods. 1 písm. j) svojimi právnymi účinkami do systému trestného zákonodarstva. Udelenie
milosti a použitie amnestie je upravené v piatej hlave štvrtej časti zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (§ 472 - 476).
3
Pôvodný čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky 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.”
4
Jednotlivé formy sa v amnestijných rozhodnutiach spravidla kombinujú.
2
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5

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 a zastavilo sa),
b) vo forme agraciácie (agraciácia je príkaz hlavy štátu príslušnému súdu, aby odpustil
alebo zmiernil právoplatne uložený trest v trestnom konaní za trestný čin),
6
c) vo forme rehabilitácie (rehabilitácia je príkaz hlavy štátu zahladiť odsúdenie).
V priamej nadväznosti na čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky je čl. 102
7
ods. 2 , z ktorého vyplýva, že rozhodnutie prezidenta, ktorým udeľuje amnestiu, „je platné,
8
ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister ; v týchto
prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky“. Ide o tzv.
9
inštitút kontrasignácie , ktorý fakticky obmedzuje nezávislosť prezidenta a ktorý možno vnímať
ako záruku proti zneužitiu jeho právomoci udeliť amnestiu.
Pokiaľ ide o právnu povahu rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o udelení amnestie,
možno ho považovať „za normatívny právny akt sui generis v oblasti trestného práva.
Od normatívnych právnych aktov výkonnej moci sa odlišuje tým, že nie je aktom odvodeným
od „obyčajných“ zákonov, ale je vydávané v medziach pôsobnosti prezidenta, stanovenej Ústavou
Slovenskej republiky. Taktiež sa odlišuje od rozhodnutí o udelení milosti, pretože rozhodnutie
10
o udelení milosti je individuálnym právnym aktom, riešiacim konkrétny prípad. Špecifikom tohto
normatívneho právneho aktu je aj tá skutočnosť, že v hmotnoprávnej rovine má výhradne
5

Ústavný zákon č. 90/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2001 zrušil aboličnú právomoc prezidenta
v udeľovaní milosti a amnestie. Z Ústavy Slovenskej republiky sa vypustilo ustanovenie, ktoré
umožňovalo prezidentovi udelením milosti alebo amnestie nariadiť, aby sa trestné konanie
nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo. Na doplnenie uvádzam, že predmetný ústavný
zákon sa dotkol aj prechodu právomoci prezidenta udeľovať amnestiu a milosť v prípade, že je
funkcia prezidenta uvoľnená. Právomoc prezidenta udeľovať amnestiu a milosť je podľa platného
právneho stavu viazaná len na funkciu prezidenta a v prípade, že 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, neprechádza táto právomoc na iný štátny orgán (podľa predošlého právneho stavu
na predsedu vlády), čiže ju nikto v podstate nemôže vykonávať.
6
V súvislosti s formami amnestie treba spomenúť aj čl. 119 písm. l) v spojení s čl. 121 Ústavy
Slovenskej republiky, 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 Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. j),
ale zveruje sa do osobitnej rozhodovacej pôsobnosti vlády Slovenskej republiky (pozri tiež § 20
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
7
Ústavný zákon č. 9/1999 Z. z. s účinnosťou od 27. januára 1999 spôsobil, že právomoc prezidenta
SR udeliť amnestiu sa zmenila z právomoci autonómnej na právomoc viazanú. Viazané právomoci
sú tie, ktoré môže hlava štátu realizovať len v súčinnosti s iným ústavným orgánom. Takto
obmedzené právomoci hlavy štátu zvyknú byť označované aj ako delené, príp. zdieľané právomoci
(z angl. shared powers). Jedným z mechanizmov, ktorými je možné dosiahnuť viazaný charakter
právomoci hlavy štátu, je inštitút kontrasignácie. Touto cestou sa vydal aj slovenský ústavodarca.
8
Možno predpokladať, že predseda vlády Slovenskej republiky, pokiaľ sa nerozhodne sám
spolupodpisovať rozhodnutia prezidenta o amnestii, poverí kontrasignáciou týchto rozhodnutí
ministra spravodlivosti.
9
Kontrasignácia rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie predsedom vlády, resp. ministrom je
podmienkou jeho platnosti. Rozhodnutie o udelení amnestie nevyvoláva teda priamy právny účinok.
Za takéto rozhodnutie preberá potom vláda Slovenskej republiky ako celok ex constitutione ústavnopolitickú zodpovednosť. Keďže vláda je zodpovedná parlamentu, je požiadavka kontrasignácie
rozhodnutia prezidenta o amnestii prvkom posilňujúcim parlamentnú formu vlády v Slovenskej
republike.
10
Na základe rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie majú všeobecné súdy právomoc
rozhodnúť o tom, či a do akej miery je konkrétna osoba účastná amnestie (§ 474 Trestného
poriadku).
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retroaktívne pôsobenie - to znamená, že sa vzťahuje na trestné činy uskutočnené pred vyhlásením
11
amnestie“.
V slovenskom právnom poriadku by som zadefinovala inštitút amnestie nasledovne:
Amnestia je právomoc prezidenta Slovenskej republiky, zakotvená v Ústave Slovenskej
republiky, formou normatívneho právneho aktu sui generis, platného po kontrasignácii
predsedom vlády Slovenskej republiky alebo ním povereným ministrom a publikovaného
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, odpúšťať a zmierňovať tresty uložené súdmi
12
v trestnom konaní a zahládzať odsúdenie.
2

ROZHODNUTIE PREZIDENTA I. GAŠPAROVIČA O AMNESTII Z 2. JANUÁRA 2013
Zatiaľ poslednou amnestiou prezidenta I. Gašparoviča je amnestia z 2. januára 2013,
ktorú udelil (ako už bolo spomenuté v úvode) pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii bolo uverejnené
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 1/2013 Z. z.
Rozhodnutie prezidenta o amnestii vyvolalo pomerne široký ohlas nielen v odbornej,
ale i v laickej verejnosti. J. Ivor konštatoval, že „pri hodnotení radu amnestií, ktoré boli využité,
13
je táto amnestia pomerne málo rozsiahla, je to premyslená amnestia a týka sa úzkeho počtu
14
odsúdených osôb“. Premyslenosť amnestie spočíva podľa neho vo viacerých obmedzujúcich
ustanoveniach, ktoré z dosahu amnestie vylúčili niektoré kategórie trestných činov. Sú to najmä
obmedzujúce ustanovenia vo vzťahu k trestným činom s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví
alebo škody veľkého rozsahu, obmedzujúce ustanovenia týkajúce sa drogových trestných činov
alebo trestného činu zanedbania povinnej výživy, na ktoré sa amnestia vôbec nevzťahuje.
Ďalej poukázal na skutočnosť, že amnestia sa netýka prípadov, kde ešte nepadli
právoplatné rozhodnutia o uložení trestov, čiže neskončených prípadov, na rozdiel
od českého prezidenta, ktorý rozhodol aj o veciach právoplatne neskončených, kde sa
trestné stíhanie vedie neprimerane dlho.
Podľa J. Ivora s rozsahom Gašparovičovej amnestie je možné súhlasiť, keďže sa týka najmä
osôb, ktoré boli prvýkrát trestne stíhané alebo odsúdených mladistvých osôb a osôb odsúdených
prevažne za nedbanlivostné trestné činy. Amnestia obsahuje podľa neho aj prvok prevencie
ako určitého dobrodenia. „Prezident ho má právo udeliť s tým, aby si ľudia, na ktorých sa dosah
amnestie prejaví, uvedomili toto dobrodenie, a pokiaľ už skĺzli na šikmú plochu, aby sa tam
15
nevracali.“
Prezident Slovenskej republiky I. Gašparovič odpustil tresty odňatia slobody právoplatne
uložené predo dňom rozhodnutia o amnestii z 2. januára 2013, ktorých výkon bol podmienečne
odložený (čl. I), odpustil nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom rozhodnutia
o amnestii právoplatne uložené vo výmere neprevyšujúcej 18 mesiacov, ak bol takýto trest uložený
mladistvému, alebo ak súd zaradil páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon
trestu s minimálnym stupňom stráženia, alebo nevykonané zvyšky týchto trestov odňatia slobody
(čl. II). Odpustil tiež tresty vyhostenia, ktoré boli právoplatne uložené pred 1. augustom 2004
11

DOBROVIČOVÁ, G.: Pramene slovenského práva v procese transformácie spoločnosti.
In: Transformácia práva Slovensko - Srbsko. Belehrad: Právnická fakulta, Košice: Právnická fakulta
UPJŠ, 1999, s. 118.
12
Bližšie k problematike amnestie pozri VRANKOVÁ, E.: Inštitút amnestie v právnom poriadku
Slovenskej republiky. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, s. 88-93; VRANKOVÁ, E.: Možno rozhodnutie
o amnestii zmeniť alebo zrušiť? In: HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč. 3, 2011, č. 6, s. 137-148;
VRANKOVÁ, E.: Ústavné limity výkonu právomoci prezidenta SR udeľovať milosť a amnestiu.
In: Olomoucké debaty mladých právniků 2012: Limity práva. Praha: Leges, 2012, s. 62-71.
13
Spolu 753 prepustených osôb, dostupné na internete: <http://www.zvjs.sk/?news=833>.
14
Amnestovaní opúšťajú väznice, podmienečne odsúdení čakajú. In: Pravda [online], 2.1.2013,
[cit. 2.3.2013 , dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/252580-amnestovaniopustaju-vaeznice-podmienecne-odsudeni-cakaju>.
15
Amnestovaní opúšťajú väznice, podmienečne odsúdení čakajú. In: Pravda [online], 2.1.2013,
[cit. 2.3.2013 , dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/252580-amnestovaniopustaju-vaeznice-podmienecne-odsudeni-cakaju>.
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osobám, ktoré sú v súčasnosti občanmi iného členského štátu Európskej únie alebo občanmi
zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (čl. III). Prezident odpustil
aj nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom rozhodnutia o amnestii právoplatne
16
uložené za vojenské trestné činy , spáchané vojakmi v povinnej základnej vojenskej službe alebo
v povinnej náhradnej vojenskej službe. Nevzťahovala sa však na tých, ktorých odsúdili za trestné
činy porušovania práv a chránených záujmov vojakov (čl. IV). Všetky vyššie spomínané tresty
prezident Slovenskej republiky odpustil s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol
odsúdený.
Podľa čl. V predmetného rozhodnutia sa amnestia nevzťahovala na tých, ktorí boli odsúdení
za spáchanie trestných činov s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého
rozsahu. Z amnestie boli ďalej vylúčení odsúdení zo zanedbania povinnej výživy, ohrozovania
mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie a podávania alkoholických nápojov mládeži.
Rovnako sa amnestia nevzťahovala ani na tresty právoplatne uložené za trestné činy ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky a opilstva, na tresty právoplatne uložené osobám, ktoré boli
v posledných 10 rokoch pred ich uložením právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na trest
odňatia slobody, výkon ktorého nebol odložený, alebo ktoré boli v posledných 10 rokoch pred ich
uložením prepustené z výkonu trestu odňatia slobody.
Napokon v čl. VI tohto rozhodnutia o amnestii odpustil prezident nevykonané tresty odňatia
slobody alebo ich zvyšky (okrem trestov uložených za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy
na zdraví alebo škody veľkého rozsahu) osobám, na ktoré by sa inak amnestia nevzťahovala - a to
osobám, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou, osobám starším ako 65 rokov,
ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej 18 mesiacov, tehotným ženám,
ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej 18 mesiacov a starajú sa
najmenej ešte o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov (okrem osôb odsúdených za trestné činy
zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania
alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej osoby a zverenej osoby) a taktiež osamelým ženám
alebo osamelým mužom, ktorí sa starajú najmenej o dve deti mladšie ako 15 rokov, aj keď už boli
v posledných 10 rokoch právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody,
výkon ktorého nebol odložený, ak výmera tohto trestu neprevýšila 18 mesiacov (okrem osôb
odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže,
šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej osoby a zverenej
osoby).
3

ROZHODNUTIE PREZIDENTA V. KLAUSA O AMNESTII Z 1. JANUÁRA 2013
Ústava Českej republiky v čl. 62 písm. g) zverila prezidentovi ako hlave štátu oprávnenie
odpúšťať a zmierňovať tresty uložené súdom, nariaďovať, aby sa trestné konanie nezačínalo,
a ak už bolo začaté, aby sa v ňom nepokračovalo, a zahládzať odsúdenia. Ústava Českej republiky
v čl. 63 ods. 1 písm. j) dala tiež prezidentovi právo udeľovať amnestiu. Vyjadrenie a úprava oboch
týchto oprávnení v dvoch článkoch Ústavy Českej republiky má svoj dôvod predovšetkým v tom,
že právo udeľovať amnestiu je, pokiaľ ide o rozhodovanie prezidenta, viazané a jeho platnosť
podmienená spolupodpisom predsedu vlády alebo ním povereného člena vlády. V tom je rozdiel
od oprávnenia prezidenta obsiahnutého v čl. 62 písm. g) Ústavy Českej republiky.
Český prezident V. Klaus využil 1. januára 2013 (krátko pred skončením svojho funkčného
obdobia, a to po prvýkrát) právo dané mu ústavou a pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej
Českej republiky vyhlásil amnestiu. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii bolo uverejnené
v Zbierke zákonov Českej republiky pod č. 1/2013 Sb.
Na otázku, v čom vidí hlavný zmysel inštitútu amnestie, prezident Klaus odpovedal:
„Amnestia je nielen článkom nášho ústavného systému, ale i ústavného systému všetkých
známych demokracií. Nie je správne ju zneužívať, nie je správne ju dávať očakávateľne
a v pravidelných intervaloch. Určite sa pomocou nej nemá riešiť stav vo väzniciach.
17
Zmysel amnestie je v niečom inom. Ide o mimoriadny krok pre mimoriadne chvíle.“
16

Podľa XII. hlavy osobitnej časti zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
17
KUBÍK, J.: Odpovědi prezidenta na otázky MF Dnes ohledně vyhlášení dílčí amnestie. In: Spor
o amnestii. Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 15.
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V. Klaus označil vyhlásenú amnestiu za gesto, ktorým chcel dať novú príležitosť najmä tým
občanom, ktorí síce hranicu zákona prekročili, ale nepatria medzi recidivistov. Ich návrat
do normálneho života k ich rodinám a blízkym je niečím ako „druhou šancou“.
Na zdôvodnenie udelenia amnestie z 1. januára 2013 prezident Klaus uviedol tiež
tri základné body filozofie tejto amnestie:
1) Odpustiť nízke tresty za menej závažné trestné činy - podľa V. Klausa išlo o tresty,
ktoré by v mnohých európskych štátoch neviedli k uväzneniu človeka; to je podľa neho
aj dôvod nadmerne veľkého počtu väzňov v českých väzniciach;
2) Prepustiť z väzenia ľudí väznených nad určitou vekovou hranicou - V. Klaus pri určení
hranice 75 rokov v udelenej amnestii vychádzal zo svojich mnohoročných skúseností
s milosťami;
3) Zastaviť nekonečne sa vlečúce trestné konania - ktoré české súdy neboli schopné vyriešiť
18
v zmysluplnej dobe.
Vlnu nespokojnosti a kritiky vyvolal najmä čl. II skúmaného rozhodnutia o amnestii, a preto
v rámci právneho rozboru tohto rozhodnutia začnem uvedeným článkom.
Podľa čl. II rozhodnutia o amnestii prezident V. Klaus nariadil, „aby bolo zastavené
právoplatne neskončené trestné stíhanie, s výnimkou trestného stíhania proti ušlému,
od ktorého začatia k 1. januáru 2013 uplynulo viac ako 8 rokov, pre trestné činy, za ktoré
19
Trestný zákonník stanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci 10 rokov“. K svojmu
rozhodnutiu ukončiť trestné konanie v prípadoch trvajúcich viac ako 8 rokov český prezident
povedal, že s odvolaním sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva sa za neprimeranú
dĺžku konania považuje doba presahujúca 6 rokov. V. Klaus uviedol: „Tento časový úsek som si ja
v žiadnom prípade nevymyslel. Zdal sa mi krátky, a preto som do textu amnestie namiesto čísla 6
20
dal svojím vlastným rozhodnutím číslo 8.“ Štát by mal zabezpečiť, aby trestné konanie netrvalo
21
neprimerane dlhú dobu. Z. Koudelka, ústavný právnik Českej republiky, na podporu prezidentovho
rozhodnutia uviedol, že „pokiaľ štátne zastupiteľstvo a súd nie sú schopní za 8 rokov dosiahnuť
22
rozsudok, je správne stíhanie skončiť“. Na tomto mieste považujem za dôležité osobitne
zdôrazniť, že zastavenie trestného stíhania sa netýkalo závažných trestných činov s trestom
odňatia slobody nad 10 rokov, utečencov do cudziny a skrývajúcich sa osôb.
Orgány činné v trestnom konaní a súdy musia postupovať tak, aby bolo chránené právo
na proces v primeranej lehote. Porušenie tohto práva síce neznemožňuje pokračovanie v trestnom
stíhaní, ale vzniká zodpovednosť štátu, ktorá môže byť kompenzovaná výrazným znížením trestu
alebo finančným zadosťučinením. Je však nelogické, aby štát niekoho stíhal a zároveň mu z toho
istého dôvodu platil odškodné. Sankcionovať štát za prieťahy v konaní môže Európsky súd
pre ľudské práva. Európsky súd pre ľudské práva nemá právomoc zastavovať trestné konanie
v jednotlivých štátoch, ani inak nemôže priamo niečo nariaďovať vnútroštátnym súdom a iným
vnútroštátnym orgánom. Konštatuje však vznik zodpovednosti štátu a stanoví finančnú
kompenzáciu. Tejto medzinárodnej zodpovednosti môže štát predísť sám zastavením trestného
stíhania.

18

KLAUS, V.: Vyjádření prezidenta republiky k amnestii v Událostech ČT. In: Spor o amnestii.
Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 28.
19
Priamo v čl. II amnestie, teda v právne záväznom texte, je stanovené, že sa príslušné sadzby
trestov odňatia slobody hodnotia podľa Trestného zákonníka (Trestný zákonník č. 40/2009 Sb.
v znení neskorších predpisov). Teda aj trestné činy spáchané za účinnosti predchádzajúceho
Trestného zákona č. 140/1961 Zb. sa zastavujú len vtedy, ak príslušná sadzba trestu odňatia
slobody je do 10 rokov aj podľa nového Trestného zákonníka. Pokiaľ skutok bol predtým trestný
a teraz nie, malo byť trestné stíhanie zastavené už skôr.
20
KUBÍK, J.: Odpovědi prezidenta na otázky MF Dnes ohledně vyhlášení dílčí amnestie. In: Spor
o amnestii. Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 17.
21
Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, publikovaný pod č.
209/1992 Zb.
22
KOUDELKA, Z.: Prezidentská amnestie v historickém kontextu. In: Spor o amnestii. Praha: Institut
Václava Klause, 2013, s. 44 a nasl.
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Vo svojom rozsudku Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že trestné stíhanie trvajúce viac
23
než 6 rokov nemožno tolerovať.
Lehotu 6 rokov ako neprimeranú uviedol rozsudok
24
Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Santos proti Portugalsku , kde sa poškodený,
ktorý uplatnil nárok na náhradu škody v trestnom konaní, sťažoval na prieťahy. Pokiaľ sa
na prieťahy v konaní sťažuje jedna strana sporu a tieto prieťahy sú potvrdené, objektívne dopadajú
na všetky strany konania.
Výklad práva má byť rozumný. Pokiaľ štát niekoho trestne stíha a zároveň ho za to má
finančne odškodniť, ide o nerozum. Preto je správne, aby štát takejto situácii predišiel
a neprimerane dlhé trestné stíhanie riešil za použitia právnych nástrojov vnútroštátneho práva.
Použiteľnými nástrojmi sú milosť či amnestia na základe všeobecných kritérií. Orgány činné
v trestnom konaní a súdy by mali sledovať dĺžku konania, a pokiaľ presiahne 6 rokov, mali by
nasadiť všetky sily na jeho skončenie.
Prípadní poškodení môžu vymáhať škodu v občianskoprávnom konaní. Z právneho hľadiska
je jedno, či je škoda priznaná v trestnom rozsudku alebo v rozsudku vydanom v civilnom konaní.
Prevažná väčšina ľudí sa súdi v civilnom konaní (nezaplatené faktúry, spôsobená škoda a pod.).
Len menšina má postavenie poškodeného v trestnom konaní. V zmysle zásady ultima ratio má byť
trestné právo až posledným prostriedkom ochrany spoločnosti aj jednotlivca. V zásade platí, že nie
je možné viesť trestné konanie len kvôli nárokom poškodených na náhradu škody. Preto sú bežne
poškodení samotnými trestnými súdmi odkazovaní na civilné konanie, pokiaľ by konanie o náhrade
škody, tzv. adhézne konanie zaťažilo trestné konanie.
Vo vyššie uvedených odsekoch som sa venovala aboličnému ustanoveniu skúmaného
rozhodnutia o amnestii (čl. II - „Zastavenie trestného stíhania“). Toto rozhodnutie však
obsahovalo aj agraciačné a rehabilitačné ustanovenia.
Prezident Českej republiky V. Klaus v čl. I nazvanom „Odpustenie a zahladenie
niektorých nepodmienečných trestov“ odpustil nevykonané nepodmienečné tresty odňatia
slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ boli právoplatne uložené pred 1. januárom 2013, vo výmere
neprevyšujúcej 1 rok. Taktiež odpustil osobám, ktoré v roku 2013 dosiahli, či majú dosiahnuť vek
75 rokov, nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ neprevýšili
25
10 rokov. Na osoby, ktorým sa odpustil trest podľa citovaného článku, sa hľadí, ako keby neboli
odsúdené.
Podľa čl. III predmetnej amnestie - „Zmiernenie niektorých nepodmienečných trestov
odňatia slobody“ - prezident odpustil nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich
zvyšky, pokiaľ bol uložený trest vo výmere neprevyšujúcej 2 roky za predpokladu, že odsúdený
nespáchal zločin, pri ktorom bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, alebo zločin
proti životu a zdraviu, proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti, alebo proti rodine a deťom
a zároveň nejde o recidivistov. V čl. III sa ďalej odpustili nevykonané nepodmienečné tresty odňatia
slobody alebo ich zvyšky neprevyšujúce 3 roky u osôb, ktoré v roku 2013 dosiahli, či majú dosiahnuť
26
vek 70 rokov.
Odpustenie nepodmienečných trestov odňatia slobody podľa tohto článku
je podmienené nespáchaním trestného činu v nasledujúcich 5 rokoch.
V zmysle čl. IV - „Odpustenie ďalších trestov“ - boli odpustené podmienečne odložené
tresty odňatia slobody právoplatne uložené pred 1. januárom 2013, v rovnakom rozsahu ako
nepodmienečné tresty odňatia slobody, teda 2 roky a u osôb, ktoré dosiahli, alebo v roku 2013

23

Je potrebné podotknúť, že s predlžujúcou sa dĺžkou konania sa vytráca základný vzťah medzi
trestným činom a uloženým trestom, kedy doba medzi trestným konaním sťažovateľa a vynesením
konečného rozhodnutia má bezprostredný vplyv na účel trestu, ktorý má byť uložením konkrétneho
trestu dosiahnutý.
24
Rozsudok z 22. júla 1999 Santos proti Portugalsku, č. 35586/97. Bližšie pozri MUSIL, J.: Rychlost
trestního řízení. In: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. ASPI: Praha, 2008, s. 192-209.
25
Dôvodom bolo najmä to, že starí väzni majú špeciálne nároky (choroby, diéty a pod.), čo zaťažuje
väznice a taktiež možnosť recidívy trestnej činnosti sa vzhľadom k vysokému veku vytráca.
26
Reálne bolo na základe amnestie prepustených 5 osôb, ktoré v roku 2013 dosiahnu, či už dosiahli
vek 75 rokov, a 12 osôb s vekom 70-74 rokov.
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dosiahnu vek 70 rokov, 3 roky odňatia slobody. Ďalej boli odpustené nevykonané tresty
28
všeobecne prospešných prác a domáceho väzenia alebo ich zvyšky.
V poslednom článku (čl. V - „Spoločné ustanovenie“) je uvedené, že trestným činom sa
tiež rozumie previnenie spáchané mladistvým a trestom tiež trestné opatrenie uložené mladistvému.
Amnestia V. Klausa z 1. januára 2013 sa niekedy porovnáva s amnestiou prezidenta
29
V. Havla z 1. januára 1990. Amnestia z roku 2013 viedla k prepusteniu 6 443 osôb z výkonu
trestu odňatia slobody z celkových asi 23 000 väzňov. V prípade amnestie V. Havla bolo
prepustených asi 15 000 osôb na území Českej republiky. Teda amnestia z roku 2013, čo sa týka
počtu prepustených väzňov, dosahuje asi 40 % amnestie z roku 1990.
Amnestia z roku 1990 sa vzťahovala aj na budúce tresty, ktoré boli až po amnestii uložené
za trestné činy spáchané pred amnestiou. Amnestia z roku 2013 sa vzťahovala v oblasti odpustenia
trestov len na už právoplatne uložené tresty.
V prípade podmienečne odložených trestov odňatia slobody boli amnestiou z roku 2013
odpustené prevažne tresty do 2 rokov, s výnimkou väzňov s vekom 70 rokov a vyšším, zatiaľ čo
amnestia z roku 1990 odpúšťala všetky podmienečne odložené tresty odňatia slobody. Z iných
trestov amnestia z roku 2013 odpúšťala len tresty domáceho väzenia a všeobecne prospešných
prác. Amnestia z roku 1990 odpúšťala všetky tresty nápravného opatrenia (dnes neexistujú, ale ich
istou obdobou sú všeobecne prospešné práce) a peňažné tresty.
Aj v amnestii z roku 1990 bolo zastavované trestné stíhanie, a to u trestných činov
spáchaných úmyselne, pokiaľ hrozil trest odňatia slobody až na 3 roky, a u trestných činov
30
nedbanlivostných, pokiaľ hrozil trest až 5 rokov odňatia slobody.
4

ZÁVER
Poznatky z právneho rozboru skúmaných rozhodnutí o amnestii, ktoré boli vyhlásené
na začiatku roka 2013 prezidentom I. Gašparovičom a V. Klausom, možno zhrnúť
nasledovne:
Amnestia I. Gašparoviča obsahovala agraciačné ustanovenia v kombinácii s rehabilitačnou
formou amnestie (čl. I - IV). Čl. V predmetného rozhodnutia vylúčil z dobrodenia amnestie viaceré
kategórie trestných činov (trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody
veľkého rozsahu, trestný čin zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže,
šírenia toxikománie a podávania alkoholických nápojov mládeži, trestné činy ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky a opilstva) a recidivistov. Napokon v čl. VI skúmaného rozhodnutia vznikla
kombinácia milosti a amnestie, keď prezident Slovenskej republikyodpustil nevykonané tresty
odňatia slobody alebo ich zvyšky (okrem trestov uložených za trestné činy s následkom smrti, ťažkej
ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu) osobám, na ktoré by sa inak amnestia nevzťahovala
(osobám, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou, osobám starším ako 65 rokov,
ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej 18 mesiacov, tehotným ženám,
ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej 18 mesiacov a starajú sa
najmenej ešte o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov a pod.). Na rozdiel od predchádzajúceho
rozhodnutia o amnestii z 18. júna 2004 sa touto amnestiou neodpustili peňažné tresty. Amnestiu
I. Gašparoviča možno teda zhodnotiť ako pomerne málo rozsiahlu amnestiu, ktorá sa týkala úzkeho
počtu odsúdených osôb.
Naproti tomu amnestia V. Klausa obsahovala aboličné, agraciačné i rehabilitačné
ustanovenia (čl. I - IV). Medzi tri základné body filozofie tejto amnestie patrilo: 1) odpustiť nízke
tresty za menej závažné trestné činy, 2) prepustiť z väzenia ľudí väznených nad určitou vekovou
hranicou (konkrétne 70 a 75 rokov) a 3) zastaviť nekonečne sa vlečúce trestné konania. Možno
konštatovať, že prvé dva body sa týkali rovnako aj amnestie I. Gašparoviča. Najväčšia kritika sa
27

Výslovne to nie je stanovené, ale ide o maximálnu dobu možného podmienečne odloženého
trestu odňatia slobody.
28
Predchádzajúce amnestie spravidla odpustili i peňažné tresty, avšak amnestia z 1. januára 2013
tak neurobila. Nebol odpustený ani trest zákazu činnosti.
29
Údaj k 4. marcu 2013, dostupné na internete: <http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi19/informacni-servis/amnestie-1681>.
30
Bližšie pozri Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii zo dňa
1. januára 1990 (nečíslované).
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dotkla čl. II skúmaného rozhodnutia o amnestii, v ktorom prezident V. Klaus nariadil, „aby bolo
zastavené právoplatne neskončené trestné stíhanie, s výnimkou trestného stíhania proti ušlému,
od ktorého začatia k 1. januáru 2013 uplynulo viac ako 8 rokov, pre trestné činy, za ktoré Trestný
zákonník stanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci 10 rokov“. Štát má v zmysle čl. 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zabezpečiť, aby trestné konanie netrvalo
neprimerane dlhú dobu. S odvolaním sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva
sa za neprimeranú dĺžku konania považuje doba presahujúca 6 rokov. Na tomto mieste považujem
za dôležité osobitne zdôrazniť, že zastavenie trestného stíhania v amnestii V. Klausa sa netýkalo
závažných trestných činov s trestom odňatia slobody nad 10 rokov, utečencov do cudziny
a skrývajúcich sa osôb. Amnestiou V. Klausa boli odpustené nevykonané tresty všeobecne
prospešných prác a domáceho väzenia alebo ich zvyšky. Predchádzajúce amnestie spravidla
odpustili i peňažné tresty, avšak amnestia z 1. januára 2013 tak neurobila. Nebol odpustený
ani trest zákazu činnosti.
Svoj príspevok by som rada ukončila slovami českého publicistu Petra Suchomela:
„Amnestia dáva „spravodlivým“ pokoru, „nespravodlivým“ nezaslúženú milosť, ktorá je 31
pokiaľ sa nestane pravidlom, a teda „nárokom“ - ozdobou každej justície od nepamäti.“
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KONCEPT DEĽBY MOCI A JEHO POZÍCIA
V SLOVENSKEJ ÚSTAVNEJ PRAXI
Kamil Baraník
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike deľby moci a jej súčasných modifikácií vo vzťahu
k procedúre tvorby práva. Pritom sa poukazuje na možnú hrozbu ovládnutia tohto procesu
politickými a súdnymi elitami. Autor následne aplikuje teóriu poistiek ústavného systému spolu
s teóriu veto hráčov na aktuálne slovenské pomery tak, aby poukázal na trhliny a nedostatky tejto
štruktúry. Ako na možné riešenie, potrebné na dosiahnutie balansu v tvorbe práva v podmienkach
Slovenskej republiky, sa v závere poukazuje na alternatívu zavedenia druhej komory parlamentu.
Kľúčové slová: Teória deľby moci, tvorba práva, poistky ústavného systému, teória veto hráčov,
bikameralismus.
Abstract: The contribution deals with the concept of separation of powers and its contemporary
adjustments in connection with the process of lawmaking. Gradual wielding of this procedure by
prominent groups of politicians and judges has always been considered as highly controversial and
undesired. Therefore, the author applies the theory of fuses of the constitutional system alongside
with the theory of veto players to the Slovak constitutional framework to unveil the cracks and
drawbacks of this structure. Ultimately, introduction of the second chamber of the Parliament is
presented as a possible solution to imbalance of the lawmaking in the Slovak Republic.
Key words: The concept of separation of powers, the lawmaking, fuses of the constitutional system,
the theory of veto players, bicameralism.
1

EXPOZÍCIA
Tvorba právnych predpisov predstavuje jednu z najzákladnejších a najdôležitejších úloh v
každom štáte. John Locke, Charles Louis Montesquieu a nimi o niekoľko rokov neskôr ovplyvnení
1
Federalisti v rodiacich sa Spojených štátoch zverovali, v tradičných koncepciách deľby moci, toto
2
oprávnenie do rúk parlamentov. Obdobne tomu bolo aj v klasickom ponímaní parlamentarizmu.
Keďže ale teórie deľby moci nie sú dogmatické veličiny a neustále sa vyvíjajú a prispôsobujú
aktuálnym spoločenským pomerom, došlo vplyvom historických udalostí a dejinného vývoja k
modifikáciám postavenia parlamentu a jeho členov vo vzťahu k ostatným zložkám moci.
Podľa J. Kyselu súčasná prax vyvrcholenia tvorby práva na pôde zákonodarného orgánu
zväčša nepredstavuje výsledok parlamentného vyvažovania spektra názorov, pri ktorom dochádza v
konečnom dôsledku k prijatia argumentačne a obsahovo najlepšieho riešenia v podobe nového
zákona. „Podstatným je zvyčajne hlasovanie o veci nie príliš dobre informovanej väčšiny, ktoré je
veľakrát náhodné. Ťažisko parlamentnej činnosti sa presúva do prítmí rokujúcich výborov a ich
pracovných orgánov často za účasti predstaviteľov organizovaných záujmov. Plné schôdze
niektorých parlamentov len potvrdzujú dohody dosiahnuté vo výboroch alebo ešte skôr na
rokovaniach úplne neverejných frakcií.“ Za úvahu stoja aj názory Richardsona a Jordana, ktorí v
súčasnosti hovoria o existencii „postparlamentnej demokracie“, v ktorej sa rozhodnutia rodia mimo
parlament za spoluúčasti špecialistov a záujmových skupín. P. Norton zase vidí úlohu parlamentu v
tom, že v mene politického spoločenstva dáva súhlas na záväzné opatrenia verejnej politiky. Tieto
1

HAMILTON, A., MADISON, J., JOY, J. 2002. Listy federalistov (slovenský preklad). Bratislava:
Kaligram 2002. s. 378 a nasl.
2
HOLLÄNDER, P. Základy všeobecné státovědy, 2. rozšírené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk. 2009. s.
316.

193

opatrenia ale namiesto parlamentnej diskusie zväčša formulujú vládne elity. Parlament miesto toho,
aby politiku vytváral, skôr dozerá na vládu a eventuálne na ňu pôsobí tak, aby svoje návrhy vzala
späť. Z uvedeného bola napokon koncipovaná požiadavka, aby zákony parlament nevytváral,
pretože ako „zbor laikov“ k tomu nie je disponovaný. Jeho podstatnou úlohou má zostať legitimácia
zákona schváleného hlasovaním, teda legislatívna procedúra.
Politická závislosť medzi mocou exekutívnou a zákonodarnou je definičnou črtou systému
3
parlamentarizmu. Vláda je kreačne odkázaná na parlament, ktorý je priamo legitimovaný zo zdroja
moci, no po vymenovaní vlády sa parlament a jeho ďalšie deliberácie často krát až priveľmi utláčajú
do úzadia. Parlamenty sa tak v súčasnosti skôr skúmajú vo vzťahu k ich schopnosti odmietnuť
vládnu politiku ako to, či ju budú autonómne tvoriť. Jedine v zlomkoch prípadoch sú parlamenty
schopné predložiť vlastnú alternatívu k vládnej politike, zväčša ide len o jej modifikovanie, prípadne
4
zamietnutie. Všetko samozrejme závisí na ústavných kompetenciách a deľbe moci v ústavnom
systéme. Výkonná moc tak, v parlamentných formách vlády, nadobudla dominantné postavenie,
ktorým, v prevažnej väčšine prípadov, určuje obsahový výstup parlamentnej tvorby práva.
Mechanické hlasovanie koaličných poslancov, parlamentná disciplína a automatické potvrdzovanie
vládnych programov odsúva parlament na okraj zákonodarného procesu.
Okrem toho sa do vzťahu medzi parlamentom a vládou v poslednej dobe úmyselne silovo
prediera aj moc súdna, a to prostredníctvom „dozoru“ ústavného súdnictva nad ochranou
ústavnosti. Základom takejto činnosti bol dlhodobo predovšetkým prieskum materiálny, ktorý v sebe
implikoval skúmanie a následné porovnávanie obsahu právnych predpisov s obsahom predpisov
s právnou silou ústavy. Postupne však ochrana ústavnosti, pôvodne zaoberajúca sa otázkami
ústavných práv a zachovávania balansu v systéme deľbe moci, zaznamenala v mnohých prípadoch
výrazné rozšírenie svojej právomoci. Predovšetkým tak tomu bolo od skončenia druhej svetovej
vojny, kedy súdna moc, v celosvetovom merítku, výrazne začala posilňovať svoje postavenie
5
a dostala sa aj do tých oblastí, ktoré jej neboli v pôvodnej koncepcii deľby moci vôbec vyhradené.
Takáto expanzia mandátu ústavného súdu nenastala len z dôvodu postupného rozvíjania sa spektra
verejných vzťahov zahrnutých „pod nálepkou“ zvýšených štandardov ochrany ľudských práv, ale aj
na úrok reprezentatívnych inštitúcií. Tento trend posilňovania právomocí ústavného súdnictva nad
ostatné zložky moci, majúci globálny charakter, opätovne podnietil ústavnoprávnu polemiku týkajúcu
6 7
sa problému demokratickej legitimity .
Uvedenou evolúciou, došlo v niektorých prípadoch k postupnému rozšíreniu pôvodnej
teorémy deľby moci a jurisdikcia ústavných súdov sa okrem iného rozšírila aj na oblasť prieskumu
formálnej (procedurálnej) stránky právnych predpisov, ktorá v sebe primárne zahŕňa skúmanie
priebehu legislatívneho procesu a jeho ústavnosti, resp. súladnosti procesu tvorby práva
8
a princípov, na ktorých je budovaná tá-ktorá ústava.
3

STEPAN, A., SKACH, C. 1993. Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation:
Parliamentarianism versus Presidentialism. In: World Politics, roč. 46, č. 1, s. 3 – 4.
4
KYSELA, J. Zákonodarství bez parlamentů. Praha: UK v Praze. 2006.s. 27
5
K tomu bližšie pozri: HIRSCHL, R. 2007. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of
the New Constitutionalism. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2007.
6
K problematike „contermajoritarian difficulty“ alebo demokratického deficitu rozhodnutí ústavných
súdov bližšie pozri najzásadnejšie diela, predovšetkým konštitucionalistiky Spojených štátov, napr.
BICKEL, A. The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of the Politics. 2. vyd. New
Haven: Yale University Press. 1986; BORK, R. H. The Tempting of America: The Political Seduction
of Law. New York: Free Press. 1990; DAHL, R. A. Democracy and its Critics. Yale University Press.
1991; FRIEDMAN, B. The History of the Countermajoritarian Difficulty, Part One: The Road to
Judicial Supremacy. New York University Law Review, 1998, roč. 73, č. 2, s. 333-433; TUSHNET,
M. Taking the Constitution away from the Courts. Princeton, New Jersey: Princeton University
Press. 2000; WALDRON, J. The Core of the Case Against Judicial Review. In: Yale Law Journal,
2006, roč. 115, č. 6, s. 1346 – 1407. Zo slovenskej scény napr. PROCHÁZKA, R. Ľud a sudcovia
v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011.
7
POPELIER, P., MAZMANYAN, A., VANDENBRUWAENE, W. (eds.) The Role of Constitutional
Courts in Multilevel Governance. 2013. s. 11.
8
GERLOCH, A., TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století (II.Teoretické a ústavní
impulzy). Praha: Karolinum. 2010. s. 124
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Do tvorby práva a pôvodne samostatnej sféry zákonodarnej moci, tak dnes významne
zasahujú obe ďalšie zložky moci - výkonná a súdna. Zákonodarný orgán, prostredníctvom
disciplinovaných väčšín, tak niekedy plní už len úlohu pečiatky na konci procedúry, o ktorej
rozhoduje vláda, alebo o ktorej aj tak v konečnom dôsledku rozhodne až ústavný súd v pozícii
9
„kelsenovského negatívneho zákonodarcu“ - „ochrancu ústavy“.
Parlament bol vytvorený ako fórum vypočutia názorov všetkých, vrátane zástupcov minorít.
Parlamentná väčšina je v našich podmienkach v súčasnosti zviazaná silným politickým diktátom
vlády a z takejto pozície členovia parlamentu nemôžu, no často krát ani nechcú vzdorovať, či
10
deliberovať, a to ani v prospech vlastných voličov, s ktorými sa len veľmi ťažko identifikujú .
Hlavnou povinnosťou poslancov sa tak stala poslušnosť vo vzťahu k predsedníctvu strany, ktoré
11
dokáže výrazným spôsobom podporiť/zamedziť ich opätovné znovuzvolenie. Takticky sa tak
rozhodnutím predsedníctiev, najmä v prípade silnejších strán, do parlamentu dostáva aj masívna
časť, takzvaných veľmi nevýrazných poslancov. Ich pozície a vystupovanie na pôde parlamentu sa
dá charakterizovať ako veľmi vlažné, nepatrné a plne synchrónne so stanoviskom politických elít,
vďaka ktorým sa na volebnú kandidátku strany a následnej aj do parlamentu dostali.
Takáto konštelácia politickej taktiky a predovšetkým volebného systému postupne vytŕha
moc z rúk občanov a ich priamo delegovaných reprezentantov a vkladá ju do rúk politických
a napokon aj sudcovských elít. Tie potom rozhodujú o bytí a nebytí v procedúre tvorby práva. Keďže
sa jedná o podstatne užšiu skupinu ľudí ako je tomu v prípade všetkých poslancov, sú elity od
nepamäti jednoduchšie ovplyvniteľné záujmovými skupinami, ktorým sa na presadenie svojich
záujmov stačí zamerať na niekoľko čelných predstaviteľov. Takúto formu „odňatia“ právomocí
zákonodarného zboru a deformáciu klasického modelu liberálneho parlamentarizmu je možné badať
aj v súčasných pomeroch Slovenskej republiky. Jeho následkom je posilňovanie malej skupiny ľudí
a koncentrácia moci, na úkor vyvažovania právomocí a vzájomnej kontroly. V tomto ohľade,
v nasledujúcom texte, upozorníme na dve zaujímavé teórie.
2

TEÓRIE POISTIEK ÚSTAVNÉHO SYSTÉMU
Túto tézu použil a bližšie rozpracoval Ústavný súd Českej republiky vo svojom prelomovom
12
rozhodnutí Pl. ÚS 77/06 , v ktorom po prvýkrát v histórii českého ústavného súdnictva zrušil
parlamentom schválený zákon z dôvodu nedodržania pravidiel procedúry tvorby
13
zákonov a v konečnom dôsledku aj porušenia princípov materiálneho právneho štátu. Tým sa
nielen teoreticky, ale aj prakticky postavil za ochranu procedurálnych pravidiel tvorby zákonov, ktorá
bola podľa názorov právnej doktríny dlhodobo bagatelizovaná. Okrem toho v rozhodnutí definoval

9

KELSEN, H. General Theory of Law and State. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1945. s.
268- 269
10
(Ne)identifikácia reprezentanta so záujmom voliča je jednou z hlavných nevýhod volebného
systému pomerného zastúpenia. Akési zmiernenie tejto nevýhody predstavuje zvýšený počet
volebných obvodov, prípadne preferenčné hlasovanie, ktoré môže modifikovať vopred pripravené
kandidátky politických strán (K situácií na Slovensku bližšie pozri SVÁK, J., CIBULKA, Ľ. 2009.
Ústavné právo Slovenskej republiky, osobitná časť, 4. vydanie. Bratislava: Eurokódex. s. 533
a nasl.).
11
Vo volebných systémoch, kde kandidáti súperia o „vlastných“ voličov, je veľká pravdepodobnosť
toho, že názorom a požiadavkám voličov sa bude venovať rovnaká pozornosť ako názorom ich
materskej politickej strany. Avšak v prípadoch, v ktorých sú šance kandidáta na znovuzvolenie plne
v rukách predsedníctva strany, sa politická lojalita stáva železným pravidlom. (CAREY, J. M.,
SHUGART, M. S. 1995 Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral
Formulas. In: Electoral Studies, roč. 14, č. 4, s. 417 – 439.).
12
Publikovaným pod č. 37/2007 Sb. (Bližšie k okolnostiam rozhodnutia napr. KUDRNA, J.
Racionální zákonodárce jako předpoklad existence právního státu. In: GERLOCH, A., KYSELA, J.
(eds.) 2007. Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha: ASPI. 2007. S.
157 – 167.).
13
V tomto prípade išlo o prípad tzv. legislatívneho „jazdca“, ktorý v prípade ak nesúvisí s pôvodným
návrhom má obvykle tendenciu závažným spôsobom porušovať pravidlá a vnútornú mechaniku
legislatívneho procesu.
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zásadné ústavnoprávne východiská oprávnenosti zásahov do parlamentných a legislatívnych
procedúr.
V uvedenej teórii bola obhajovaná intervencia ústavného súdnictva do sféry legislatívnej
tvorby práva, ktorá jej v klasickej teórii deľby moci nepatrí. V odôvodnení menuje ústavný súd
14,15
postupne predsedajúceho na schôdzi parlamentu
, hornú komoru Parlamentu Českej republiky 16
17
18
Senát , prezidenta republiky a ústavný súd ako základných garantov dodržiavania parlamentnej
procedúry. Podľa názoru Ústavného súdu ČR majú tieto subjekty, v uvedenom poradí, povinnosť
dohliadať na ústavnosť procedúry a v prípade zlyhania aj reagovať na nedodržiavanie
19
ústavnoprávnych princípov . V zmysle tejto koncepcie predstavuje Ústavný súd prostriedok ultima
ratio, ktorý sa použije až v krajnom prípade a len pri zlyhaní ostatných poistiek zákonodarného
procesu. Tento zásah tak nemá primárne zabraňovať pochybeniam v procese tvorby práva, ale
garantovať ústavnosť celého procesu tvorby práva, v súlade s princípom materiálneho právneho
štátu.
Bez ohľadu na odôvodnenie sa však nepochybne jedná o veľmi významný zásah do princípu
deľby moci, ktorý môže pro futuro znamenať aj ospravedlnenie veľmi asertívneho prístupu
ústavného súdnictva vo vzťahu k zákonodarnej moci. Ústavný súd musí akékoľvek prelamovanie
princípu deľby moci náležite odôvodniť a byť extrémne opatrný pri jeho používaní. Ani to však
nemusí znamenať, že tento precedens nebude v budúcnosti zneužitý.
Rovnakú právnu formuláciu akou však českej zákonodarca odkazuje na možnosť zisťovania
či zákony boli prijaté a vydané v medziach ústavou zverenej kompetencie a ústavne predpísaným
20
spôsobom by sme v slovenskom právnom poriadku hľadali márne, no napriek tomu sa pod
vplyvom slovenskej a českej doktríny ako aj „silovej“ rozhodovacej činnosti Ústavného súdu ČR
21
začala postupne kreovať doktrína možnosti preskúmavania zákonodarného procesu aj u nás .
3

TEÓRIA VETO HRÁČOV
Táto teória ide proti prúdu konvečných vedomostí štátovedy a jej klasického delenia foriem
vládnutia. Tie sa už tradične delia napr. na parlamentné a prezidentské formy vlády, či dvoj
a viacparlamentné systémy. Naproti tomu je základným východiskovým bodom teórie veto hráčov
skutočnosť, podľa ktorej určitý počet individuálnych alebo skupinových subjektov musí odsúhlasiť
navrhnuté (legislatívne) zmeny na to, aby došlo k zmene legislatívneho statusu quo. Tieto subjekty,
takzvaní veto hráči, určujúci sklon tvorby práva, sú v rôznych krajinách špecifikovaní buď ústavami
(napr. prezident, parlament) alebo priamo samotným politickým systémom (napr. odlišné politické
22
strany, ktoré vytvárajú vládnucu väčšinu v parlamente). Každý politický systém má na základe

14

Bod 57 rozhodnutia Pl. ÚS 77/06.
V určitých prípadoch, predovšetkým pri tzv. komplexných pozmeňovacích návrhoch by, podľa
názoru časti doktríny, mala rázne, proti porušovaniu princípov a pravidiel zákonodarnej procedúry
zakročiť aj vláda. K tomu bližšie KYSELA, J. 2006. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným
koncem? In: Právní zpravodaj, 7/2006.
16
Bod 58 rozhodnutia Pl. ÚS 77/06.
17
Bod 59 rozhodnutia Pl. ÚS 77/06.
18
Bod 60 rozhodnutia Pl. ÚS 77/06.
19
„Selžou-li předchozí výše naznačené pojistky, může přijít ke slovu Ústavní soud, je-li osloven
řádným návrhem podaným aktivně legitimovaným navrhovatelem, neboť §68 odst. 2 zákona
o Ústavním soudu Ústavnímu soudu ukládá, aby při rozhodování o souladu zákona mimo jiné
zjišťoval, zda byl napadený zákon přijat a vydán ústavně předepsaným způsobem.“
20
§ 68 ods. 2 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavnom súde Českej republiky.
21
Najskôr sa Ústavný súd SR rozhodnutím č. PL. ÚS 48/03 pri procesných vadách sám vylúčil
z možnosti preskúmať ústavnosť postupu Národnej rady SR. Potom však prišli rozhodnutia sp. zn.
PL. ÚS 126/07 z 2. júla 2008 a predovšetkým sp. zn. PL. ÚS 29/05 z 3. septembra 2008, ktoré
debatu možného budúceho preskúmavania procedurálnych pochybení opätovne nevylúčili
z pôsobnosti Ústavného súdu SR.
22
TSEBELIS, G. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. New Jersey: Princeton
University Press. s. 2.
15
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23

toho osobitnú množinu veto hráčov – počet hráčov , ich ideologické a preferenčné vzdialenosti,
prípadne súdržnosť v tej ktorej spoločnosti vytvárajú špecifiká konfigurácie každého systému. Toto
nastavenie má následne zásadné dopady na tvorbu práva v štáte – ak je napríklad veto hráčov
priveľa, ich názorové hodnoty sú odlišné, či ich postavenie je prisilné, tak potom zmena
legislatívneho statusu quo sa môže stať až nemožnou. Sila legislatívneho statusu quo sa označuje
24
ako politická stabilita.
Subjekt s najväčším vplyvom na navrhovaní zmien vo vzťahu ku statusu quo sa nazýva
„určovateľ agendy“. Tento subjekt, dominantný činiteľ zmeny, má možnosť prispôsobovať
predkladané návrhy tak, aby ich jednotliví veto hráči v konečnom dôsledku odobrili a schválili. Tým
by zmenili status quo a zmena by sa nevyhnutne pohybovala v preferenčnom rámci určovateľa
agendy. Čím teda bude vyššia politická stabilita systému, tým menšia bude pravdepodobnosť
25
zmeny a v konečnom dôsledku aj úloha určovateľa agendy. V parlamentných systémoch, a to aj
v prípade Slovenskej republiky, je uvedeným určovateľom agendy vláda, ktorá formuje väčšinu
návrhov zákonov prerokúvaných v parlamente.
Okrem toho ďalej platí aj logická premisa, podľa ktorej politická stabilita prispieva k vládnej
nestabilite. Politické koalície sa v politicky stabilnom prostredí, kde je zmena komplikovaná, „trieštia“
a nestávajú sa tak „pánmi“ systému. Iná situácia nastáva v prípadoch, kedy sú politické strany
natoľko silné, že disponujú oprávnením meniť status quo veľmi jednoducho, arbitrátne, bez odporu
ďalších veto hráčov. V takomto prípade ale hrozí, že sa systém bude trieštiť na politických stranách,
čo môže priniesť nebezpečenstvo pre existenciu demokratických hodnôt, stability, ale aj demokracie
vo všeobecnosti.
4

SITUÁCIA NA SLOVENSKU
Aktuálna situácia v Slovenskej republike, kde už od jej vzniku existuje len malý počet tzv.
26
veto hráčov , ktorý spolu so slabým vyvážením systému (jedna komora parlamentu; slabé veto
prezidenta, ktorý ani reálne nemôže zablokovať parlamentnú väčšinu; takmer neexistujúca reálna
27
možnosť uplatnenia priamej demokracie ; jednoduchou väčšinou možná zmena procedurálnych
28
pravidiel tvorby právnych predpisov na pôde parlamentu) nahrávajú dominantnému postaveniu
29
určovateľa agendy – vlády, ktorá niekedy až prílišne vyčnieva v legislatívnom procese .
Jediným inštitucionálnym (ústavou vymedzeným) veto subjektom u nás je, v zmysle čl. 72
30
Ústavy SR , Národná rada Slovenskej republiky. Koncepcia volebného systému pomerného
zastúpenia, však u nás však vytvorila druhého veto hráča. Tento systém totiž obvykle produkuje
23

Väčší počet veto hráčov ešte automaticky neznamená ťažšie dosiahnuteľnú zmenu statusu quo.
Ak je totiž dodatočne pridaný veto hráč umiestnený v takzvanom preferenčnom jadre, na ktorého
zmene sa ostatní veto hráči nevedia dohodnúť, potom pridanie ďalšieho hráča do systému nemá
žiaden efekt vo vzťahu k legislatívnemu procesu. Tento princíp sa nazýva absorpčné pravidlo.
(Tamtiež. s. 28)
24
Tamtiež, s. 2.
25
Tamtiež, s. 3.
26
Opätovne však pozor na už spomenuté absorbčné pravidlo, vyplývajúce z tejto teórie –
jednoduché spočítanie veto hráčov by mohlo byť, vo vzťahu k ich účinnosti, skresľujúce. (Tamtiež s.
12)
27
K tomu bližšie pozri GIBA, M. 2007. Zmena Ústavy Slovenskej republiky formou referenda a
otázka kontroly ústavnosti rozhodnutí v ňom prijatých. In: Interpretace Ústavy České republiky a
Ústavy Slovenské republiky : Evropeizace ústavních systémů, Praha : Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, 2007 s. 44 – 49.
28
ZUBEK, R. 2011 Negative Agenda Control and Executive – Legislative Relations in East Central
Europe, 1997 – 2008. In: The Journal of Legislative Studies, roč. 17, č. 2, s. 179 a nasl.
29
Hlavným kladom nášho systému tvorby právnych predpisov a súčasne aj ochranou opozičných
strán je skutočnosť, podľa ktorej, v prípade ak sa už dostane návrh zákona na pôdu parlamentu
(bez ohľadu na subjekt, ktorý uplatní právo zákonodarnej iniciatívy), nie je to možné proti vôli
navrhovateľa zmeniť a ani vyňať návrh zákona z rokovania parlamentu (Ako však už bolo uvedené,
procedúra môže byť len jednoduchou väčšinou zmenená).
30
Čl. 72: „Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom
Slovenskej republiky.“.
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množstvo parlamentných politických strán. Na základe toho sa politická scéna silne fragmentuje a
jednotlivé parlamentné strany sú samostatne nedostatočne silné na to, aby vytvorili väčšinu. Musia
sa teda zoskupovať do väčších blokov, prijímať kompromisné dohody a formovať vládne koalície na
to, aby v parlamente dosiahli majoritu. Na jednej strane im to síce bráni v plnej realizácii vlastných
politických programov, no na strane druhej to vytvára systém vnútorných bŕzd a protiváh, ako aj
vzájomnú kontrolu politických partnerov – interný veto hráč politického systému (na legislatívnej
zmene sa zväčša musia dohodnúť všetci koaliční partneri). To je v konečnom dôsledku považované
za veľké plus volebného systému pomerného zastúpenia.
V doterajšej, nie veľmi dlhej, histórií Slovenskej republiky bol najmenší počet politických
strán, potrebných na zostavenie parlamentnej väčšiny, vždy ustálený na aspoň tri politické subjekty.
Po voľbách v roku 2012, však jedna politická strana sama dosiahla väčšinu v parlamente
a následne zostavila vládu. Došlo tým k vyradeniu (interného) veto hráča. V unikamerálnom
parlamentnom systéme sa tak jedna politická strana stala de facto jediným veto hráčom.
V konečnom dôsledku to znamená to, že „vládnuca“ politická strana môže zaviesť akékoľvek
31
politické zmeny a súčasne, že žiadna politika, s ktorou strana nesúhlasí, nebude implementovaná.
V tomto prípade je úplne irelevantné, ktorá politická strana takýto politický výsledok dosiahla,
prípadne aká jej názorová, či ideologická orientácia. Podstatné je to, že tento stav poodhalil
nedostatok protiváh, ktoré sú v našom ústavnom systéme pri tvorbe legislatívy/politiky
nastavené. Z dlhodobého hľadiska môže zachovanie rovnakej konštelácie priniesť hrozbu
32
koncentrácie a následného zneužitia moci . V minulosti, pri existencii vládnych koalícií, bola sila
vlády významne limitovaná rozdrobenou politickou scénou (veto hráč) a súčasne parlament mohol
v takejto situácií „nejednotnosti“ výraznejšie zasahovať do kontroly vlády a jej agendy
prostredníctvom názorovo rozmanitejšieho zloženia.
Sila parlamentu, bez potrebných balansov vo forme samostatných veto hráčov, sa tak môže
stať prisilnou zbraňou v rukách elít jednej politickej strany. To by mohlo znamenať, že v štáte by, pri
súčasnom elitárskom nastavení volieb, de facto určoval legislatívnu politiku jeden, prípadne zopár
čelných predstaviteľov vládnej strany. Nepochybne nepríjemná predstava pre všetkých tvorcov
filozofických úvah na tému deľbu moci, ktorých primárnym účelom bolo práve koncentrácii moci
v jedných rukách zabrániť.
Naskytá sa tak otázka, ako by mohlo byť u nás pro futuro aspoň čiastočne posilnené
neutrálne postavenie parlamentu, čím by sa obmedzila pozícia vlády vo vzťahu k legislatívnemu
procesu a jeho pravidlám. Zmeny na zákonnej úrovni nie je možné považovať za dostatočné, keďže
by ich parlamentná majorita mohla kedykoľvek zmeniť, či vypustiť. Aj preto by bolo vhodné otvoriť
debatu o zmenách v ústavnej rovine.
33
„Ctižiadosti je potrebné postaviť ctižiadosť“ , sama ľudská povaha sa len ťažko
z dlhodobého hľadiska sama obmedzí. Skôr naopak. Návrhom na zlepšenie mnohých problémov
a predovšetkým ochranných a vyvažovacích mechanizmov v našom ústavnom systéme, by mohlo
byť posilnenie pozície parlamentu kreovaním jeho druhej komory. V prvom rade by sa ním naplnila
formulka Ústavného súdu ČR ako o samostatnej poistke ústavne konformného postupu tvorby
práva, ktorý by dozeral na dolnú komoru a „opravoval“ by jej návrhy zviazané prísnou parlamentnou
disciplínou. Zároveň by druhá komora vytvorila ďalšieho veto hráča, ktorý by zabraňoval
koncentrácii moci v rukách určovateľa agendy a politický systém by viac nebol v tak
bezprostrednom ohrození trieštenia ako je tomu dnes.

31

TSEBELIS, G. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. New Jersey: Princeton
University Press. s. 79.
32
Ako však ukazuje napríklad politická scéna Veľkej Británie, nemusí tomu vždy tak byť
a demokracia sa dá udržať aj pri jednom veto hráčovi. Na druhej strane však vyspelosť tejto krajiny,
odlišný volebný systém, ako aj dlhodobá skúsenosť a „zakorenenie“ demokratických princípov
v spoločnosti hovoria silno v náš neprospech. Nezrelosť slovenského politického systému, po dlhých
desaťročiach „diktátu“ vedúcej komunistickej strany, dáva oprávnený priestor na obavu
z opakovania autoritárskych praktík, ktoré môžu nastať v prípade uchopenia moci jedinou politickou
stranou.
33
HAMILTON, A., MADISON, J., JOY, J. 2002. Listy federalistov (slovenský preklad). Bratislava:
Kaligram 2002. s. 403.
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5

OBHAJOBA SENÁTU, OBMEDZUJÚCA PARLAMENTNÚ DIKTATÚRU VÄČŠINY
Madison v klasickej teórií tvrdí, že „v republikánskej vláde má dominantné postavenie moc
zákonodarná, pričom sa tento nedostatok dá napraviť rozdelením zákonodarného zboru na dve
komory tak, aby v dôsledku odlišných spôsobov voľby ich členov, ako aj odlišných zásad ich činnosti
boli navzájom prepojené tak minimálne, ako to len ich spoločná funkcia a spoločná závislosť od
34
spoločnosti dovolí.“
Senát naviac zdvojnásobuje bezpečnosť občanov, keďže vyžaduje, aby sa na
uchvatiteľských či zradcovských plánoch zhodli dva oddelené orgány (horná a dolná komora
Kongresu). Potreba hornej komory je ešte zvýraznená skutočnosťou, na základe ktorej majú
jednokomorové parlamenty sklon podliehať náhlym a prudkým vášňam a dať sa zviesť vodcami
straníckych frakcií k neuváženým a deštruktívnym rozhodnutiam. Horná komora predstavuje stabilný
prvok, ktorý dokáže eliminovať zákonodarné chyby dolnej komory, ktorej zloženie je menej stabilné.
Obmieňaní členovia dolnej komory prinášajú so sebou po každých voľbách aj výmenu názorov,
35
ktorá vedie k zmene opatrení. „Neustála zmena opatrení, a to dokonca aj tých dobrých, však
36
protirečí všetkým zásadám prezieravosti a nedáva nijakú nádej na úspech.“ Benjamin Franklin
ďalej v tejto súvislosti hovorí, že „nestačí, aby bola legislatúra početná, mala by byť taktiež
rozdelená. Čísla sami o sebe nie sú dostatočnou bariérou proti vzplanutiu vášní, kombinácií
záujmov, intrigám frakcií, rýchlosti pochabostí alebo duše neoprávneného zasahovania. Jedna
37
skupina by mala dozerať a kontrolovať druhú.“ Napriek tomu, že tieto úvahy vznikali pred viac než
dvesto rokmi, majú dodnes rovnako silnú výpovednú hodnotu. Vtedajšie obavy, ktoré viedli tvorcov
americkej ústavy k vnútornému oddeleniu mocí a ich vzájomnému previazaniu, sú stále aktuálne.
Klasické odôvodnenie, predovšetkým legislatívnych benefitov druhej komory zhrnula na
začiatku minulého storočia vo Veľkej Británii správa Bryceovej komisie (1918), podľa ktorej existujú
štyri základné dôvody na existenciu druhej komory. Po prvé je to preskúmavanie a revízia návrhov
zákonov schválených v prvej komore; ako druhé ide o predkladanie návrhov zákonov vo veciach
nekontroverzného charakteru, ktoré sa jednoduchšie dostanú do legislatívneho procesu ak sú
najskôr dôsledne prerokované na pôde druhej komory; po tretie znamená zdržanie legislatívneho
procesu druhou komorou možnosť verejnosti zaujať k prerokovanému návrhu zákona e stanovisko
a podrobiť ho dôslednejšej kontrole (predovšetkým je to dôležité pri návrhoch zákonov, ktoré
upravujú dôležité spoločenské vzťahy, ústavu, legislatívne princípy apod.); po štvrté predstavuje
druhá komora priestor pre dlhšiu a kvalitnejšiu deliberáciu zbavenú politického tlaku vlády, ktorá od
38
prvej komory zvyčajne odvodzuje svoju legitimitu.
Winston Churchill sa taktiež snažil, trocha netradičným porovnaním, vykresliť analógiu medzi
spomaľovacím účinkom bikameralizmu na zákonodarstvo a vtedajším motorovým vozidlom
poznamenajúc: „Ak riadime motorové vozidlo ... potrebujeme po určitom čase prestávku, ktorá je
nakoniec aj tak nevyhnutná ... zabraňuje totiž nehodám, vznikajúcich v situáciách, keď jazdíme
prirýchlo.“ George Washington má v tejto súvislosti na svedomí taktiež zaujímavý výrok, v ktorom
prirovnal vylievanie horúcej tekutiny do misky, ktorá jej umožní, aby vychladla s vylievaním
legislatívy do deliberačnej misky senátorov, ktorá ju schladzuje od horúcich nápadov dolnej komory,
poškodzujúcich právny poriadok. V obdobnom duchu výhod druhej komory sa niesla aj nedávna
správa Kráľovskej Komisie o možnosti reformy hornej komory Britského parlamentu. Pri tom
zdôrazňovala najmä rôzne druhy pohľadov na prerokúvaný návrh zákona, lepšiu reprezentáciu
záujmov spoločnosti, samostatnú zložku koncepcie bŕzd a protiváh (kontrola vlády a jej väčšiny
39
v dolnej komore) ako aj zastupovanie názorov a záujmov regiónov.
34

Tamtiež, s. 403.
Tamtiež, s. 470 – 472.
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Tamtiež, s. 472.
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Benjamin Franklin; citované podľa LEVMORE, S. 1992. Bicameralism: When are two decisions
better than one? In: International Review of Law and Economics, roč. 12, č. 2, s. 152.
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Report of the Conference on the Reform of the Second Chamber, Cmnd 9038 (London: HMSO,
1918); cit. podľa BALDWIN, N. D. J. 2001. Concluding Observations. In: The Journal of Legislative
Studies, roč. 7, č. 1, s. 175 – 176.
39
A House for the Future – The Report of the Royal Commission on the Reform of the House of
Lords, Cm 4534 (London: 50, 2000); cit. podľa BALDWIN, N. D. J. 2001. Concluding Observations.
In: The Journal of Legislative Studies, roč. 7, č. 1, s. 176 – 177.
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Nemožno však tvrdiť, že druhé komory sú pre horizontálnu deľbu moci nevyhnutné, na
druhej strane však ich absencia musí byť nahradzovaná inými inštitútmi kontroly zákonodarnej moci
a garanciami kvality zákonodarného procesu, ako aj inými platformami reprezentácie heterogénnych
40
spoločenských záujmov. Druhá komora tak v konečnom dôsledku môže byť tým najjednoduchším
a najefektívnejším spôsobom skvalitnenia legislatívneho procesu.
Horná komora, ktorá je nezávislá na vláde, zbavená povinnosti hlasovať s vládou, má
tendenciu odstraňovať nedostatky procedurálneho prerokovania návrhov zákonov a môže
41
predstavovať samostatnú „poistku“ ochrany ich ústavného prerokovania. Podľa P. Pitharta „sa
demokracia môže udržať aj bez horných komôr; s nimi má však v krízových situáciách väčšiu šancu.
Za pokojných čias horné komory nielen skvalitňujú zákonodarstvo, ale predovšetkým uľahčujú
42
politickému systému udržať sa v stabilizovaných a demokratických rámcoch“ .
V súvislosti s dolnými komorami a ich napojeniu na vlády hovorí Jan Kysela o tzv. silovej
slabosti dolných komôr, ktoré v strachu o „svoje“ vlády nevyužívajú množstvo nástrojov
43
a kompetencií (predovšetkým kontrolných), ktoré im parlamentný systém poskytuje. Bikamerizmus
44
považuje aj Nikodým za systémové riešenie spôsobu parlamentnej normotvorby.
Bruce Ackerman navrhuje v prípade procedurálnych zrigidnení strednú cestu, v ktorej nie je
optimálne ani veľké množstvo veto hráčov (ako napríklad v USA), ale ani ich nedostatok (Veľká
Británia). Namiesto toho odporúča mierny parlamentný systém so senátom, ktorý nemá oprávnenie
neustále vetovať legislatívu prijatú dolnou komorou. Súčasne odporúča systém referend, ktoré by
mohli byť vyvolané jednou vládou a realizované nasledujúcou, s úmyslom rozptýliť pozíciu vlády ako
45
prisilného určovateľa agendy.
Bikameralizmus pridáva do legislatívneho procesu dodatočnú ústavnú poistku a vyvažuje
monopol jednej komory parlamentu. Predstavuje prvok, ktorý preberá časť moci, spravuje ju a tým
sťažuje jej koncentráciu a zlepšuje vyváženosť procedúry. Súčasne aj zvyšuje počet očí a prináša
plejádu ďalších názorov, čím sa zvyšuje zástup faktorov dohliadajúcich na tvorbu práva.
6

ZÁVER
Za procedúru tvorby práva má byť v demokratickej spoločnosti primárne zodpovedná moc
zákonodarná. Prisilné výkyvy na stranu moci výkonnej alebo dokonca na stranu súdnictva, zasahujú
do koncepcie deľby moci a narúšajú úmyselne nastavený vnútorný balans moci v štáte. Takéto
tendencie môžu postupne prenášať procesnú zodpovednosť z fóra parlamentnej deliberácie na
arbitrátne rozhodovanie elít (súdne, politické). Elity potom už tradične nadobúdajú, alebo časom
zvyknú postupne nadobudnú pocit, že vedia posúdiť otázky spoločenskej potreby „lepšie“ ako
reprezentanti všetkých občanov v uváženej debate a súčasne, že vedia vhodnejšie a odbornejšie
stanoviť, čo je v záujme tvorby práva a dobra spoločnosti. Z histórie však vieme, že takýto postup
nebýva z dlhodobého hľadiska v prospech občana. Jednotlivec, ktorý získa pocit, že sa stal
múdrejším a nemusí už počúvať názory iných skupín a menšín, postupom času stráca akékoľvek
zábrany, prípadne sebareflexiu vo vzťahu k uplatňovaniu moci. Časom si už tento suverén ani
nevšíma odpor a nesúhlas a náprava narušenej koncepcie deľby moci sa dosahuje už len
prostredníctvom násilia.
Vytvorenie druhej, na vláde nezávislej, komory by do procesu tvorby práva mohlo v našich
podmienkach priniesť samostatnú prekážku ovládnutia parlamentu vládnou väčšinou a možno aj tak
potrebnú neutralitu, odbornosť a vyváženosť. Zároveň by sa prehĺbila deliberácia a celkovo spomalil
legislatívny proces. Nevyhnutne by došlo k vytvoreniu hlbšieho dialógu a predbežného
ovplyvňovania postoja dolnej komory. Vláda, ako určovateľ agendy, by bola pri predkladaní návrhov
zákonov do parlamentu inherentne vopred pozornejšia. Existencia ďalšieho veto hráča by nutne
viedla k predkladaniu návrhov kompromisnejších a názorovo „obrúsenejších“. Súčasne by
40
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633 – 729.
41

200

mohla existencia vhodne nastavenej druhej komory prispieť aj k vyššej legitimite a akceptovanosti
schválených zákonov v spoločnosti.
Druhá komora parlamentu by ďalej pôsobila aj ako neutralizátor prípadných zásahov
ústavného súdnictva do procesnej, ale aj materiálnej stránky schválených zákonov. Tie by
nadobudli vyššiu legislatívnu čistotu, prípadne by boli vypracované v širšej zhode alebo v podstatne
46
neutrálnejšej deliberácii tak, ako tomu na úrovni dvoch samostatných komôr zväčša býva .
Samozrejme, že v prípade zavedenia druhej komory, nejde o myšlienku novú, či revolučnú.
V našich kultúrnych podmienkach snahy o dominanciu a absolútnu moc v štýle dominus et deus sa
na tento návrh akejsi „väčšej“ deľby moci a snahu o širšiu deliberáciu bude skôr pozerať ako
na myšlienku kacírsku. Nemožno tak očakávať, že tento príspevok, prípadne odporúčania z neho
vyplývajúce, spôsobia významnú odozvu, predovšetkým u tých, ktorí by sa mali začať o niečo, hoci
aj pro futuro deliť. Veď vidina absolútnej moci je vždy taká lákavá, hlavne tam, kde až príliš
zachutila.
Napriek tomu však malým očakávaním zostáva možné rozprúdenie, či oživenie debaty
o alternatíve zlepšenia tvorby práva, o ktorej sa v súčasnosti, pri každodenných politických
roztržkách a hádkach, v našej krajine už zrejme akosi pozabudlo...
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MOŽNO POVAŽOVAŤ REŠTITUČNÝ NÁROK ZA „MAJETOK“?
Juraj Lamačka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Základnou tézou príspevku je skúmanie otázky, či nárok reštituentov je subsumovateľný
pod pojem „majetok“ tak, ako je tento pojem chápaný v zmysle rozhodnutí štrasburských orgánov
ochrany práva, resp., či sa reštituenti môžu domáhať ochrany svojho reštitučného nároku titulom
ochrany práva vlastniť majetok.
Kľúčové slová: Vlastnícke právo, právo vlastniť majetok, reštitučný nárok.
Abstract: The basic thesis of this article is exploring the question, whether a person with restitution
claim could be subsumed in the concept of „property“ as it is understood in terms of Strasbourg´ s
authorities decisions about protection of law or if this person could demand their restitution claim by
the title of protection of the right to own property.
Key words: ownership, right to own property, restitution claim.
1

ÚVOD
Reštitúcie sa stali aktuálne najmä pre „postsocialistické“ štáty, ktoré museli (chceli) zmierniť
majetkové krivdy spáchané na ich občanoch pred rokom 1990. Vo viac ako dvadsaťročnom období
demokratického vývoja sa vágnosť podústavných reštitučných noriem mohla stať opozitom ústavnej
ochrany vlastníctva. Aby sme však takúto tézu mohli potvrdiť, je nutné vysporiadať sa s myšlienkou,
či „reštitučný nárok“ je nárokom subsumovateľným pod ochranu vlastníctva. Otázka reštitúcií bola
viackrát predmetom sporov pred ústavnými súdmi, ako aj pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Z výsledkov rozhodovacej činnosti možno ustáliť, že podmienky reštitúcií mohli nadobudnúť svoj
ústavný rozmer, čím určili limity práva vlastniť majetok. K tomuto konštatovaniu však dospejeme
pomerne zložitým výkladom a cestou nepriameho odvodzovania právnych názorov vyplývajúcich
z výsledkov rozhodovacej činnosti štrasburských orgánov ochrany práva. V tomto príspevku je
našim cieľom ozrejmiť základné postuláty svedčiace v prospech tejto argumentácie.
2

NAZERANIE NA REŠTITÚCIE OČAMI JUDIKATÚRY
1
Základným kritériom reštitučných predpisov bolo zmiernenie (nie odstránenie) majetkových
krívd spáchaných v rozhodnom období, počnúc 25. februárom 1948 a končiac 31. decembra 1989.
Za cieľ reštitučného zákonodarstva možno tiež považovať snahu o kompromis medzi zmierňovaním
2
krívd a ochranou nadobudnutých práv. Reštitučné zákony mali zabezpečiť, aby demokratická
spoločnosť pristupovala aspoň k čiastočnému zmierneniu následkov mnohých majetkových a iných
krívd spočívajúcich v porušovaní všeobecne uznávaných ľudských práv a základných slobôd zo
3
strany štátu.
4
Ústavný súd ČR vo svojom rozhodnutí zo dňa 24. mája 1994 prezentoval rozdiel medzi
reštitúciou a vyvlastnením. Uviedol, že reštitúcie predstavujú odstránenie protiprávnosti pri prevode
1

K predpisom reštitučného zákonodarstva zaraďujeme najmä zákon č. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákon č. 503/2003 Z. z.
o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových
krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a iné.
2
Porovnaj napr. nález Ústavného súdu ČR zo dňa 20.08.1997, sp. zn.: II. ÚS 83/96.
3
Nález Ústavného súdu SR zo dňa 22.06.2010, sp. zn.: III. ÚS 127/2010
4
Publikovaný v Sbírce zákonů pod č. 131/1994 Sb.
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vlastníctva, prípadne protiprávneho zásahu do vlastníckeho práva, a to navrátením veci do
pôvodného stavu s právnymi účinkami ex tunc,vyvlastnenie je núteným odňatím vlastníckeho práva
vo verejnom záujme, na základe zákona a za náhradu s právnym účinkom ex nunc. K dôvodom
oboch inštitútov súd rozviedol, že dôvodom reštitúcie je protiprávnosť, dôvod vyvlastnenia je
naplnený verejným záujmom. Reštitúcie teda nie sú podľa názoru súdu núteným odňatím
vlastníctva (pozn. u osôb, ktoré majú v zmysle reštitučných zákonov povinnosť vec vydať), ale sú
povinnosťou obnoviť pôvodný stav veci (pozn. restitutio).
Výkladom Ústavného súdu ČR k reštitúcií by sme mohli ustáliť, že ich charakter, odlišný od
charakteru vyvlastnenia, môže nároky reštituentov vylučovať z ochrany vlastníckeho práva v zmysle
jeho ústavného vymedzenia. Je však potrebné si uvedomiť, že k samotnému uskutočneniu reštitúcie
musia byť naplnené pomerne prísne kritéria stanovené vnútroštátnym poriadkom. Ich nesplnenie sa
stáva prekážkou reštitúcie.
Pri skúmaní vzťahu nárokov reštituentov a ich práva vlastniť majetok je potrebné upriamiť
opäť pozornosť na ponímanie vlastníckeho práva v jeho ústavnom vymedzení, resp. vo vymedzení
čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd. Pokiaľ si za príklad zvolíme judikatúru Ústavného súdu ČR, ktorá je v tejto otázke už
pomerne konštantná, zisťujeme, že ustanovením čl. 11 ods. 1 Listiny (pozn. obdobne aj čl. 20 ods. 1
Ústavy SR) nie tvrdený nárok na reštitúciu. Len spor o vlastníctvo, v ktorom existencia vlastníckeho
práva in concreto má byť najskôr zistená, resp. také právo má byť najskôr konštituované, nie je
a nemôže byť ústavne chránené. Preto ani eventuálnu ústavnú ochranu účastníkov tzv. reštitučných
5
konaní nemožno vnímať ako ochranu vlastníckeho práva v úvahu prichádzajúcich osôb.
K obdobnému právnemu názoru smeruje aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj
„Súd“). Napríklad v rozhodnutí Jantner Súd uviedol, že článok 1 Protokolu nemožno interpretovať
ako ukladajúci zmluvným štátom povinnosť vydať majetok, ktorý nadobudli pred ratifikáciou
Dohovoru. Tento článok zároveň neukladá zmluvný štátom ani žiadne obmedzenia v slobode
určenia rozsahu reštituovaného majetku a podmienok, ktoré musia byť splnené, aby došlo k obnove
6
práv bývalých vlastníkov.
Predmetné rozhodnutie je jedným zo série rozhodnutí Súdu vzťahujúcich sa na nároky
reštituentov u nás. Týka sa splnenia podmienok podústavnej úpravy zákona č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v zmysle ktorého
bola jednou z obligatórnych podmienok úspešného uplatnenia reštitúcie podmienka trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky. Obdobnú podmienku trvalého pobytu obsahoval aj zákon č. 87/1991
Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, ktorého sa týka rozhodnutie súdu vo veci Ladislav Brežný
7
a Aurel Brežný . Posúdenie a splnenie podmienok určených vnútroštátnym pávom (napr. trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky) je kritériom reštitúcie.
Sťažovatelia boli v konaní pred Súdom neúspešní z dvoch dôvodov. Prvý, vyššie načrtnutý
dôvod, spočíval v nemožnosti subsumovať nároky reštituentov pod pojem „majetok“, teda ich nároky
nepodliehali ústavnej ochrane. Druhým zásadným nedostatkom ich neúspechu bola „voľná úvaha“,
v zmysle ktorej si zmluvné štáty Dohovoru určujú podmienky úspešného uplatnenia reštitúcie.
Pokiaľ jednou z takýchto podmienok je podmienka trvalého pobytu, ktorú sťažovatelia nesplnili,
nemohli sa stať reštituentmi. Súd v rozhodnutí Jantner v týchto súvislostiach pripomenul základnú
tézu, v zmysle ktorej čl. 1 Protokolu nezaručuje právo na získanie majetku. Tento článok zároveň
nemôže byť interpretovaný ako ukladajúci akékoľvek obmedzenia slobode zmluvných štátov určiť
podmienky vydania majetku skonfiškovaného pred ratifikáciou Dohovoru. Uviedol ďalej, že
konštantná judikatúra subsumuje pod pojem „majetok“ výlučne majetok existujúci, resp. pohľadávky,
o ktorých môže sťažovateľ tvrdiť, že má aspoň „legitímnu nádej“ na ich zhmotnenie. „Majetkom“
však nie je nádej na uznanie bývalého vlastníckeho práva, výkon ktorého už nie je dlho efektívny.
V nadväznosti na toto rozhodnutie aj Ústavný súd SR uviedol, že z hľadiska posudzovania návrhu
generálneho prokurátora Slovenskej republiky má osobitný význam tvrdenie Komisie vo veci
Ladislav Brežný a Aurel Brežný, podľa ktorého reštituenti nie sú (a ani fakticky neboli) až do vydania
právoplatného rozhodnutia v pozícii vlastníkov, ale len v pozícii „obyčajných žiadateľov“ žiadajúcich
5

Porovnaj nálezy Ústavného súdu ČR, sp. zn.: III. ÚS 23/93, I. ÚS 59/93, IV. ÚS 109/94
a uznesenie Ústavného súdu ČR, sp. zn.: III. ÚS 82/94.
6
Rozhodnutie Jantner proti Slovenskej republike, k sťažnosti č. 39050/97
7
Rozhodnutie Ladislav Brežný a Aurel Brežný proti Slovenskej republike zo dňa 04.03.1996
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8

(domáhajúcich sa) vydanie ich „bývalého vlastníctva“. Naplnenie podmienok reštitúcie určených na
základe vôle vnútroštátneho normotvorcu je základom úspešného postupu reštituentov v reštitúcii
napriek nemožnosti subsumovať ich nárokov pod pojem „existujúci majetok“. V prípadoch, v ktorých
boli spôsobom určeným vnútroštátnym právnym predpisom určité skupiny vlastníkov vylúčené,
9
neposkytujú ich žiadosti „legitímnu nádej“ požívajúcu ochranu v zmysle Protokolu. Čo však
v prípade, ak určíte skupiny vlastníkov vylúčené neboli, t.j. pokiaľ spĺňajú všetky podmienky
reštitúcie podľa reštitučných zákonov? Sú subjektmi majúcimi „legitímnu nádej“ na nadobudnutie
vlastníctva?
Odpoveď na tieto otázky by sme mohli nájsť vo výklade rozhodnutia Broniowski proti Poľsku.
V ňom štrasburské orgány vyslovili názor, podľa ktorého ak raz zmluvný štát ratifikujúci Dohovor
vrátane Protokolu schválil právnu normu, ktorou oprávňoval určité skupiny vlastníkov na úplné alebo
čiastočné vydanie skonfiškovaného majetku počas bývalého režimu, takúto právnu úpravu možno
pokladať za vytvorenie nového majetkového práva, ktoré je subsumovateľné pod ochranu čl. 1
Protokolu. To však platí len v prípade, ak dotknuté osoby splnia podmienky ich vydania. Rovnako to
platí aj pre právnu úpravu vydania alebo odškodnenia, ktorá bola účinná pred ratifikáciou Dohovoru,
10
ak takáto právna úprava zostane účinná po ratifikácii Protokolu č. 1 príslušným zmluvným štátom.
4

TÉZY V PROSPECH ÚSTAVNEJ OCHRANY REŠTITUENTOV
Prezentovanú pomerne neprehľadnú spleť právnych názorov by sme mohli zhrnúť do dvoch
argumentačne zásadne odlišných výkladov. Prvý pripúšťa ochranu reštitučných nárokov reštituentov
pri splnení podmienok, podľa ktorých:
1. vnútroštátne orgány majú priestor na „voľnú úvahu“ v určení rozsahu
reštituovaného majetku a podmienok reštitúcie,
2. nároky reštituentov nepatria pod „existujúci majetok“ a nemožno ich subsumovať
ani pod „legitímnu nádej“ na účinné užívanie vlastníckeho práva, čo reštituentov
ako „obyčajných žiadateľov“ vylučuje z možností domáhať sa ochrany práva
vlastniť majetok v intenciách Protokolu (tento bod platí avšak len v prípade, ak nie
sú naplnené podmienky bodu 3. nižšie),
3. pokiaľ normotvorca vnútroštátnymi normami záväzne určí rozsah a podmienky
reštitúcií, „zväzuje si ruky“ a zároveň kreuje nové právo reštituentov
subsumovateľné pod „existujúci majetok“,
4. reštituenti, za podmienok úplného splnenia vnútroštátnych podmienok reštitúcií,
sú legitimovaní domáhať sa ochrany svojho práva pred orgánmi verejnej moci,
resp. cestou Súdu lebo majú „legitímnu nádej“ dosiahnuť účinné užívanie
vlastníckeho práva; bez ich splnenia však ostávajú len žiadatelia v konaniach
netýkajúcich sa „existujúcich majetkov“,
5. skúmanie príslušnosti ratione personae a ratione temporis pri ratifikácii Dohovoru,
6. skúmanie konkrétnych okolností prípadu a teória neprimeraného dôkazného
bremena.
Druhým výkladom je výklad, v zmysle ktorého sú reštituenti vylúčení z akejkoľvek možnosti
domáhať sa ochrany svojich majetkových práv, keďže žiadnymi majetkovými pávami nedisponujú.
V reštitučnom konaní totiž nemôžu nadobudnúť status vlastníka, t.j. osoby aktívne legitimovanej
11
domáhať sa svojich vlastníckych nárokov.
Napriek existencii viacerých odlišných názorov, prikláňame sa k výkladu o podradení
nárokov reštituentov pod ochranu čl.1 Protokolu z dôvodov, ktoré nižšie rozvádzame.

8

Porovnaj uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 24.04.2001, sp. zn.: PL. ÚS 3/00.
Rozhodnutie Gratzinger a Gratzingerová proti Českej republike, k sťažnosti č. 39794/98
10
Rozhodnutie Broniowski proti Poľsku, k sťažnosti č. 31443/96, uvádzané podľa DRGONEC, J.:
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín: HEURÉKA, 2012, s. 409
11
Až do právoplatnosti rozhodnutia v reštitučnom konaní by totiž ostávali v pozícii „obyčajných
žiadateľov“ domáhajúcich sa svojho bývalého, avšak v čase rozhodovania ešte „neexistujúceho
majetku“.
9
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Z hľadiska naplnenia podmienok príslušnosti ratione personae a ratione temporis u nás (ale
aj v iných štátoch ratifikujúcich Dohovor) je potrebné preskúmať možnosti aplikácie Dohovoru
a Protokolu č. 1.
Československá federatívna republika ratifikovala Dohovor v znení jeho protokolov (pozn.
vrátane Protokolu č. 1) dňa 18. marca 1992. Pri ratifikácii Dohovoru bolo uskutočnené vyhlásenie
o uznaní právomoci Komisie prijímať sťažnosti osôb, mimovládnych organizácií alebo skupín osôb
považujúcich sa za poškodené v dôsledku porušenia práv priznaných Dohovorom a jeho protokolmi,
ako aj vyhlásenie, ktorým došlo k uznaniu právomoci Súdu, ak k porušeniu práv došlo po
12
nadobudnutí ich platnosti pre ČSFR. Pre ČSFR nadobudol dohovor platnosť rovnaký deň, akým
13
bol deň ratifikácie. V súlade s čl. 153 Ústavy SR prešli práva a povinnosti z medzinárodných
zmlúv, ktorými bola viazaná ČSFR, v rozsahu ustanovenom ústavným zákonom Českej republiky
a Slovenskej republiky alebo v rozsahu dohodnutom medzi dotknutými štátmi. Oba nástupnícke
štáty prestali byť členmi Rady Európy po zániku ČSFR k 31. decembru 1992. Na základe rezolúcie
ministrov č. 33/93 z 30. júna 1993 sa Slovenská republika ako nástupnícky štát ČSFR považuje za
14
viazanú Dohovorom a jeho dodatkovými protokolmi.
V rozhodnutí Ladislav Brežný a Aurel Brežný proti Slovenskej republike bolo predmetom
skúmania Komisie naplnenie otázok príslušnosti ratione personae a ratione temporis. Slovenská
republika ako nástupnícky štát ČSFR bola v období od 18. marca 1992 do 31. decembra 1992
zmluvnou stranou Dohovoru. Príslušnosť ratione personae je pre Slovenskú republiku daná
v prípade občanov. Kľúčová je však situácia posúdenia naplnenia príslušnosti ratione temporis.
Dohovor sa totiž v súlade so všeobecnými zásadami medzinárodného práva vzťahuje výlučne na
také konania zmluvných strán (štátov), ku ktorým došlo po okamihu jeho vstupu do platnosti voči
nim.V sťažnosti proti Slovenskej republike sa teda možno sťažovať len na také porušenie práv
vyplývajúcich z Dohovoru vrátane protokolov, ku ktorým došlo po 18. marci 1992. Pokiaľ by
sťažovateľ namietal, že k porušeniu jeho ľudských práv došlo pred týmto dátumom, Súd sa takouto
sťažnosťou bude zaoberať len v prípade, pokiaľ by namietané porušenia práv trvalo, resp. trvá po
15
18. marci 1992.
Komisia v rozhodnutí Ladislav Brežný a Aurel Brežný proti Slovenskej republike k podmienke
ratione temporis poznamenala, že ku konfiškácii majetku sťažovateľov došlo v roku 1973, resp.
v roku 1956, t.j. pred tým, ako nadobudol Dohovor pre Slovenskú republiku ako nástupnícky štát
platnosť. Z uvedeného dôvodu nie je príslušná ratione temporis na preskúmanie okolností, za
ktorých došlo k uskutočneniu konfiškácií a ani následku, že ďalej pôsobili v roku 1990, teda v čase,
keď mali sťažovatelia prospech zo súdnej rehabilitácie. Odkázala pritom na svoju konštantnú
judikatúru, podľa ktorej je zbavenie vlastníctva alebo iného reálneho práva v zásade jednorazovým
16
aktom a nevytvára pokračujúcu situáciu „pozbavenia práva“. Keďže väčšina štátov, proti ktorým
smerovali sťažnosti vo veciach reštitúcií, sa stali členskými štátmi Rady Európy až po roku 1990, pre
vyvlastňovacie akty prijaté pred týmto dátumom neboli štrasburské orgány ochrany práva príslušné
17
ratione temporis. Štrasburské orgány preto tieto sťažnosti posúdili z hľadiska „existujúceho
18
majetku“.

12

ČSFR urobila podľa čl. 64 výhradu k článkom 5 a 6, čo sa však posudzovanej otázky netýka.
Oznámenie ministerstva zahraničných vecí ČSFR o pristúpení k dohovoru bolo publikované
v Zbierke zákonov dňa 15. mája 1992 pod č. 209/1992 Zb.. Týmto dňom sa stal Dohovor súčasťou
právneho poriadku ČSFR.
14
Bližšie k postaveniu Dohovoru v právnom poriadku Slovenskej republiky pozri PIROŠÍKOVÁ, M.:
Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Bratislava:
EUROIURIS, 2008, s. 32 a nasl.
15
Porovnaj PIROŠÍKOVÁ, M.: Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. Bratislava: EUROIURIS, 2008, s. 105
16
Porovnaj Tamže, s. 106, Vo veci Mayer a ostatní proti Nemecku Komisia obdobne určila, že
zbavenie vlastníckeho alebo iného vecného práva je v zásade okamžitým aktom a nevytvára
situáciu „zbavenia práva“. Štrasburské orgány sa preto môžu vyjadriť len k tomuto momentu.
17
Porovnaj aj rozhodnutie Kuchař a Štic proti Českej republike zo dňa 23.05.2000.
18
SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011,
s. 347
13
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Napriek tomu, že v podmienkach Slovenskej republiky je v zmysle nesplnenia podmienky
príslušnosti ratione temporis vylúčené preskúmanie okolností, za ktorých sa konfiškácie uskutočnili,
právneho postavenia reštituentov sa táto situácia v zásade dotknúť nemusí. Tí si svoje nároky
odvodzujú z ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré im priznáva postavenie reštituentov v prípade
splnenia podmienok reštitúcie určených normotvorcom. Skutočnosti, za ktorých došlo ku konfiškácii
ich majetku, sa teda podľa nášho názoru stávajú druhoradými. Účelom samotných reštitučných
zákonov bolo zmierniť krivdy spáchané na majetkových právach vlastníkov v období pred 1.
januárom 1990, nie preskúmať okolnosti konfiškácie. Predpoklad zásahu do vlastníckych práv
reštituentov (ich právnych nástupcov) vyplýval zo samotného účelu prijatia reštitučných zákonov.
Posúdenie nárokov reštituentov titulom „existujúceho práva“ v celej jeho šírke v prípade splnenia
všetkých podmienok určených vnútroštátnym právom preto má svoje racio.
Argumentov svedčiacich v prospech tohto záveru môžeme nájsť hneď niekoľko.
V prípadoch Jantner, Ladislav Brežný a Aurel Brežný bol jeden z dôvodov zamietnutia
sťažností sťažovateľov nesplnenie vnútroštátnych podmienok reštitúcie, a to konkrétne už
spomínanej podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Aj keď v prípade Jantner
Súd zdôraznil, že sťažovateľov nárok sa netýka „existujúceho majetku“, hoci takýto názor by sme
mohli hodnotiť rozporne s výkladom vo veci Broniowski, podrobil Súd sťažovateľove argumenty
skúmaniu naplnenia „legitímnej nádeje“. Výsledkom preskúmania je právny názor, podľa ktorého
sťažovateľ pre nesplnenie podmienky trvalého pobytu nemal nárok, ktorý by bol v zmysle judikatúry
„legitímnou nádejou“ na vydanie predmetného majetku, a teda ani „majetok“ v zmysle čl. 1
19
Protokolu. Výkladom preto môžeme ustáliť, že pokiaľ by sťažovateľ vytýkanú (nedostatočnú)
podmienku trvalého pobytu splnil, naplnil by podmienku „legitímnej nádeje“ subsumovateľnú pod
ochranu vlastníctva v zmysle čl. 1 Protokolu.
To, čo bolo v oboch vyššie uvedených prípadoch zákonnou prekážkou reštitučného nároku,
20
bolo v Českej republike odstránené prijatím nálezu Ústavného súdu ČR , ktorý zrušil podmienku
trvalého pobytu na uplatnenie reštitúcií ako protiústavnú. Následkom toho boli podania reštitučných
21
žiadostí ďalších sťažovateľov. Tí však napriek zrušeniu podmienky trvalého pobytu ostávali vo
svojich reštitučných nárokoch neúspešní. Vnútroštátne právo totiž ako ďalšiu z podmienok reštitúcie
vyžadovalo splnenie podmienky štátneho občianstva (v prípade reštitúcie v Českej republike
občianstvo české), ktorú však sťažovatelia nenaplnili. Súd preto ustálil, že sťažovatelia
nepreukázali, že by boli držiteľmi natoľko istej vymáhateľnej pohľadávky, ktorá by ich oprávňovala
22
dovolávať sa ochrany „majetku“.
Obdobným výkladom ako v prípadoch Jantner, či Brežní by sme, v súlade s rozhodnutím
Broniowski proti Poľsku, mohli preto uzavrieť, že naplnenie podmienok reštitúcie určených
vnútroštátnym právom stavia reštituentov do pozície subjektov oprávnených dožadovať sa ochrany
„majetku“ titulom „legitímnej nádeje“. Tomuto záveru môže svedčiť aj názor Súdu vyplývajúci
z rozhodnutia Malhous proti Českej republike. Súd rozhodol, že sťažovateľ nepreukázal „legitímnu
nádej“ na dosiahnutie majetku svojho otca. Poznamenal, že správne a súdne orgány rozhodli
19

V predmetnom rozhodnutí Súd pripomenul, že zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku z roku 1991 podľa dikcie § 4 ods. 1 oprávňoval sťažovateľa
na vydanie majetku jeho príbuzných pod podmienkou, že, inter alia, splnil požiadavky trvalého
pobytu v bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej republike, Súd poukázal na rozhodnutie
Krajského súdu v Košiciach, ktorý skúmal miesto trvalého pobytu sťažovateľa v zmysle zákona
o hlásení a evidovaní občanov z roku 1982 a dospel k záveru, že do uplynutia lehoty na podanie
žaloby nesplnil sťažovateľ požiadavku trvalého pobytu. Preto berúc do úvahu všetky informácie,
ktoré mal Súd k dispozícii a úvahou o obmedzenej právomoci zaoberať sa omylmi vnútroštátnych
súdov, dospel k záveru, že svojim názorom nemôže nahradiť názor Krajského súdu v Košiciach
o splnení požiadavky trvalého pobytu. Sťažovateľ teda nemal nárok subsumovateľný bod „legitímnu
nádej“ vlastníctva. Bližšie pozri aj SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok.
Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 356 a nasl.
20
Nález Ústavného súdu ČR, uverejnený v zbierke zákonov pod č. 29/1996 Zb.
21
Jedná sa o rozhodnutia Gratzinger proti Českej republike zo dňa 10.07.2002, Den Fours
Walderode proti Českej republike zo dňa 04.03.2003.
22
SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011,
s. 357
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sťažovateľovi vydať pozemky. Jednalo sa výlučne o pozemky vo vlastníctve právnických osôb a nie
23
pozemky pridelené (vo vlastníctve) fyzických osôb. Čo je však dôležité, zákon č. 229/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, od ktorého sťažovateľ svoj reštitučný nárok odvodzoval, ustanovoval
v § 32 ods. 3 podmienku, že majetok pridelený fyzickej osobe podľa zákona z roku 1948 nemôže
byť vrátený osobe, ktorej bol odňatý na základe legislatívy o pozemkovej reforme alebo jej právnym
nástupcom v prípade, aj nový vlastník alebo jeho právny nástupca preukáže bez pochybností, že
24
nadobudol vlastníctvo príslušného majetku. Sťažovateľ teda bol reštituentom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve právnických osôb, pre nesplnenie vnútroštátnej podmienky sa nestal
reštituentom majetku vo vlastníctve fyzických osôb. Vzhľadom na uvedené máme za to, že pokiaľ
zmluvná strana Dohovoru určí podmienky reštitúcie a dotknutá osoba takto určené podmienky
naplní, nie je dôvod neposkytnúť ochranu jej „majetku“ založenú na „legitímnej nádeji“. Pokiaľ
v prípade Malhous sťažovateľ kritéria vo vzťahu k nadobudnutiu vlastníctva od právnických osôb
splnil a pokiaľ by vnútroštátna podmienka nevylučovala jeho reštitučný nárok vo vzťahu
k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb, máme za to, že jeho nároku by z titulu „majetku“ bola
poskytnutá ochrana. Nie je totiž dôvod, aby boli v totožných prípadoch posudzované nároky
dotknutých osôb odlišne.
Svoju argumentáciu v prospech „majetku“ reštituentov odvodzujeme aj od ďalších rozhodnutí
štrasburských orgánov. Tieto za zaoberajú posúdením tzv. konkrétnych okolností prípadu a
25
neprimeraného dôkazného bremena vyplývajúceho z čl. 1 ods. 2 Protokolu.
Pre posúdenie nárokov reštituentov sa javí ako kľúčové rozhodnutie vo veci Kopecký proti
26
Slovenskej republike . Súd tento prípad odlíšil od iných rozhodnutí, napr. vo veci Malhous a Brežní,
v ktorých reštitučné nároky sťažovateľov neboli legitímnou nádejou pre nesplnenie požiadaviek
vnútroštátneho zákona. V prípade Kopecký sťažovateľ tieto požiadavky splnil, nevedel však
27
preukázať, kde sa skonfiškovaný majetok (mince) nachádzajú. Otázne ostáva, a na posúdení
štrasburských orgánov bolo, či vnútroštátna podmienka § 5 ods. 1 zákona o mimosúdnych
rehabilitáciách, podľa ktorého musel sťažovateľ preukázať „kde sa nachádza majetok“, je
podmienkou, nesplnenie ktorej vylučuje nárok reštituenta z „majetku“ alebo či je táto požiadavka
28
vnútroštátneho zákona tzv. neprimeraným bremenom. Prípad Kopecký je o to zaujímavejší, že
23

Vláda v argumentácii ku sťažnosti sťažovateľa uviedla, že z judikatúry Súdu vyplýva, že Dohovor
nezakotvuje právo na reštitúciu a čl. 1 Protokolu chráni užívanie už existujúceho vlastníctva, ale
nezaručuje právo na získanie majetku.
24
Porovnaj SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok. Bratislava:
EUROKÓDEX, 2011, s. 358.
25
Za východiskový možno považovať názor Súdu obsiahnutý v rozhodnutí Zvolský a Zvolská proti
Českej republike zo dňa 12.11.2003 k sťažnosti č. 46129/99. Súd v tomto prípade posudzoval
reštitúciu, do ktorej sa dostal aj majetok sťažovateľov získaný bezodplatným prevodom
poľnohospodárskych pozemkov. Jednalo sa teda o ochranu, ktorej sa domáhali osoby povinné
vydať z titulu reštitúcií majetok reštituentom. Sťažovatelia svoju argumentáciu založili na poukázaní
na skutkové okolnosti nadobudnutia majetku podliehajúceho reštitúcii, a síce, že pôvodný majiteľ
týchto nehnuteľností sám vyšiel s iniciatívou sa ich zbaviť, dôsledkom čoho by sa zbavil aj svojej
povinnosti pracovať pre poľnohospodárske družstvo. Bývalému vlastníkovi bola zároveň za prevod
vlastníctva vyplatená aj príslušná čiastka. Súd v rozhodnutí uviedol, že v predmetnej veci by bolo
potrebné jasne preukázať, či došlo k prevodu vlastníctva proti vôli pôvodného vlastníka alebo nie.
Vyplatená čiastka za prevod však nemusí svedčiť tomu, že sa jednalo o majetkovú krivdu, ktorou bol
postihnutý bývalý vlastník. Súd poskytol sťažovateľom ochranu v zmysle čl. 1 ods. 2 Protokolu
s odôvodnením, že napriek legitímnemu cieľu je povinnosť sťažovateľov vydať majetok
nadobudnutý v dobrej viere a s poskytnutím protihodnoty bez nároku na odškodnenie nadmerným
bremenom, ktoré v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia Protokolu nemôže byť ospravedlnené.
26
Rozhodnutie Kopecký proti Slovenskej republike zo dňa 07.01.2003, k sťažnosti č. 44912/88.
27
SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011,
s. 359.
28
Skutkový stav prípadu sa viaže na rok 1959 keď bol otec sťažovateľa odsúdený za protizákonné
prisvojenie si 131 zlatých a 2151 strieborných mincí k jednému roku odňatia slobody a ku konfiškácii
inkriminovaných mincí. V apríli roku 1992 Najvyšší súd tento rozsudok zrušil s účinkami ex tunc
vrátane všetkých na neho nadväzujúcich rozhodnutí. Následne, na základe sťažovateľovej žiadosti
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názor Súdu, resp. jednotlivých sudcov v rámci disentov na problematiku reštitúcií, sa v ňom značne
rozchádzajú.
Sťažovateľ bol v konaní pred vnútroštátnymi orgánmi neúspešný. Jeho žaloba o mimosúdnu
rehabilitáciu bola zamietnutá s tým, že nesplnil podmienky zákona – nepodal dôkaz o tom, u koho
sa predmetné mince nachádzajú (na žalovanom ministerstve). Súd pri posúdení skutkových
okolností dospel k záveru, že sťažovateľ mal „legitímnu nádej“ na to, že jeho nároku bude
29
vyhovené, čo subsumuje nárok sťažovateľa pod „majetok“ v zmysle čl. 1 Protokolu. Odlišné
posúdenie skutkových okolností by totiž bolo príliš formalistické a mohlo by viesť k neúčinnej
a iluzórnej ochrane práv zaručených Dohovorom a protokolmi. Pokiaľ teda sťažovateľ zjavne
v tomto ohľade nemal nárok na odškodnenie (pozn. iné odškodnenie namiesto navrátenia mincí),
jeho povinnosť preukázať presné miesto, kde sa nachádza majetok v čase nadobudnutia účinnosti
zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, predstavuje neprimeranú záťaž nezlučiteľnú s právami
sťažovateľa.
Prezentovaný názor súdu podporuje našu argumentáciu ku vzťahu „majetok“ a reštitúcie.
Súd subsumoval sťažovateľov reštitučný nárok priamo pod „legitímnu nádej“ napriek tomu, že neboli
splnené podmienky vnútroštátneho právneho predpisu. Svojim rozhodnutím mu teda v plnom
rozsahu poskytol ochranu v súlade s intenciami čl. 1 Protokolu nad rámec našej pôvodnej
argumentácie tak, aby ochrana poskytovaná čl. 1 Protokolu nebola ochranou fiktívnou, ale skutočne
existujúcou.
V prípade Kopecký bola následne vec predložená na rozhodnutie Veľkej komore Súdu. Jej
30
právny názor však bol odlišný.
Vo svojom rozhodnutí Veľká Komora poukázala na konštantnú judikatúru Súdu, v zmysle
ktorej sťažovateľ nemal „legitímnu nádej“ tak, ako bola definovaná v rozhodnutí Pine Valley
Development Ltd a ostatní. Rozhodnutím vnútroštátnych orgánov preto nebol dotknutý žiaden
konkrétny majetkový záujem sťažovateľa ako výsledok spoliehania sa na konkrétny akt. Súd však
podrobil skutkový stav posúdeniu, či existoval vo vnútroštátnom práve, tak ako ho interpretujú
vnútroštátne súdu, dostatočný základ na to, aby bolo možné reštitučný nárok sťažovateľa
subsumovať pod „majetok“. Veľká komora Súdu preto skúmala práve základnú vnútroštátnu
podmienku – požiadavku presnej identifikácie miesta, kde sa majetok nachádzal v čase účinnosti
zákona. Keďže nárok sťažovateľa na vydanie veci bol od začiatku podmienený, otázka splnenia

o vydanie skonfiškovaného majetku bolo súdom v roku 1995 nariadené ministerstvu vnútra, aby
sťažovateľovi mince vrátil. Okresný súd v Senici pritom dôvodil, že mince boli sťažovateľovmu otcovi
skonfiškované v roku 1958 a odovzdané krajskej správe ministerstva vnútra v Bratislave v decembri
toho istého roku. Senický súd pripustil, že v zmysle reštitučných zákonov musí osoba, ktorá si
nárokuje na reštitúciu dokázať a uviesť, kde sa majetok fyzicky nachádza, v danom prípade však
nemal sťažovateľ žiadnu možnosť preskúmať trezory bývalej krajskej správy štátnej bezpečnosti,
lebo mu bol prístup do týchto priestorov odoprený. Na strane druhej, ani ministerstvo vnútra nikdy
netvrdilo, že by konfiškovaný majetok odovzdalo niekomu inému a v tomto ohľade ani nepredložilo
žiadne dôkazy. Posledným známym miestom uloženia mincí teda bola krajská správa štátnej
polície, ktorej bolo ministerstvo vnútra právnym nástupcom. Zároveň nebolo preukázané, že by sa
tieto mince na tomto mieste nenachádzali v okamihu účinnosti zákona o mimosúdnych
rehabilitáciách. Krajský súd zmenil rozsudok Okresného súdu Senica v neprospech sťažovateľa.
Z vlastnej iniciatívy pritom doplnil dôkazový materiál a konštatoval, že z archívov dotknutých
subjektov (v rozhodnutí sú presne špecifikované) nevyplýva žiadna zmienka o existencií
konfiškovaných mincí. K týmto minciam sa nevedel vyjadriť ani svedok pracujúci v čase konfiškácie
na myjavskom okresnom oddelení ministerstva vnútra. Najvyšší súd odmietol sťažovateľovo
dovolanie a stotožnil sa s názorom odvolacieho súdu, podľa ktorého sťažovateľ nedostatočne
dokázal, že ministerstvo vnútra malo v držaní mince tak, ako vyplývalo z ustanovenia § 5 ods. 1
zákona o mimosúdnych rehabilitáciách.
29
Súd hodnotil, že sťažovateľova žaloba nebola nepodložená alebo od samého počiatku zbavená
nádeje na úspech.
30
Rozhodnutie Veľkej komory Súdu vo veci Kopecký proti Slovenskej republike zo dňa 28.09.2004.
Porovnaj aj rozhodnutie Bzdúšek a ostatní proti Slovenskej republike zo dňa 21.06.2005, k sťažnosti
č. 48817/99.
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podmienok mala byť (a bola) právoplatne vyriešená vo vnútroštátnom súdnom konaní. Pre
nesplnenie podmienok vnútroštátneho práva vyslovila Veľká komora Súdu názor, že nárok žalobcu
v čase podania žaloby o vydanie veci nie je „majetkovou hodnotou“.
Význam oboch rozhodnutí vo veci Kopecký vidíme v tom, že Súd, resp. Veľká komora Súdu,
vyslovili názor, že základom reštitučného nároku sťažovateľa je splnenie vnútroštátnych podmienok.
Z toho vyplýva, že Súd tým aj potvrdil „voľnú ruku“ vnútroštátneho normotvorcu pri určovaní
podmienok reštitúcie a názor vyplývajúci z rozhodnutia Broniowski, podľa ktorého sa podmienky
reštitúcie stavajú pre vnútroštátne orgány záväzné a kreuje sa nimi majetkové právo patriace pod
„majetok“ podľa čl. 1 Dohovoru. Nad rámec týchto okolností je však vhodné uvažovať i o preklenutí
vnútroštátnych podmienok cestou skúmania konkrétnych okolností prípadu a aplikáciou teórie
neprimeraného dôkazného bremena. Hoci Veľké komora Súdu po preskúmaní konkrétnych
okolností prípadu dospela k záveru, že reštitučný nárok sťažovateľa nie je „majetkom“, názor Súdu
(nie Veľkej komory) môže byť v tomto smere inšpiratívny. Svedčia o tom aj disenty sudcov Borrega,
Steinera a Strážnickej. V nich podrobili vnútroštátne súdy kritike pre striktne formalistické
vyžadovanie splnenia podmienok vnútroštátneho práva, ktoré boli v uvedenom prípade, povedzme
si, neprekonateľné, čoho následkom bolo zamietnutie sťažovateľovej žaloby bez akýchkoľvek
rozhodnutí o prípadnom nároku na náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu.
5

REŠTITÚCIE V INTENCIÁCH RECENTNEJ ROZHODOVACEJ PRAXE
Nad rámec prezentovaných záverov máme imanentný záujem poukázať aj na novú situáciu
ohľadom reštitučných nárokov a možností domáhať sa svojho vlastníckeho práva prostriedkami
odlišnými od uplatnenia reštitúcií.
Ústavný súd SR v rámci svojej rozhodovacej činnosti poukázal na to, že náš právny poriadok
nevylučuje uplatnenie práv určovacou žalobou za súčasnej existencie reštitučného zákonodarstva
v prípade, ak by dotknutá osoba nevyužila možnosť uplatniť si svoj nárok na základe reštitučných
predpisov, a podala by určovaciu žalobu, ktorou by žiadala určiť, teda deklarovať, existenciu svojho
vlastníckeho práva. Reštitučné predpisy totiž neboli vydané za účelom zániku vlastníckeho práva,
ale naopak, aby oprávneným osobám uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. Preto, ak došlo
k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila svoj vlastnícky vzťah k tomuto
majetku a nič nebráni tomu, aby sa svojho nároku, resp. finančnej náhrady, domáhala žalobou
32
opierajúcou sa o všeobecné predpisy občianskeho práva. Neuplatnenie právnej ochrany podľa
reštitučných predpisov teda nemá za následok stratu možnosti domáhať sa tejto hmotnoprávnej
i procesnej ochrany podľa všeobecných predpisov. Zo základných zásad občianskeho práva totiž
možno vyvodiť, že v situácii, keď povinnej osobe (štátu) nesvedčí žiaden právny titul nadobudnutia
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ostalo naďalej k nehnuteľnosti zachované vlastnícke právo toho
subjektu, ktorý bol jej posledným vlastníkom predo dňom zápisu práva štátu, hoci zápis v evidencii
nehnuteľnosti tomu nezodpovedá. Opačný výklad by znamenal vyvodenie dosiaľ v právnom štáte
33
neznámeho spôsobu straty vlastníckeho práva fyzických osôb v prospech štátu.
Obdobná právna úprava ako u nás však prešla zásadným vývojom aj u našich susedov
v Českej republike. Mohlo by sa zdať, že obdobná úprava vlastníckeho práva vyplývajúca z Listiny
základných práv a slobôd a z reštitučných zákonov bude na úrovni všeobecných súdov, ale aj
ústavného súdu vnímaná totožne, resp. aspoň obdobne. Avšak nie je tomu tak.
Judikatúra Najvyššieho súdu ČR prezentuje v otázke možností domáhať sa vlastníckeho
práva k majetku, ktorý bol predmetom reštitúcie, protichodné názory. Niektoré z nich dôvodili,
obdobne ako prezentovaná judikatúra Ústavného súdu SR, že aj v prípade nevyužitia reštitučného
zákonodarstva vlastnícke právo nezaniká a vlastník sa voči žalovanému, ktorý má predmet
31

Vnútroštátne súdy pritom právoplatne konštatovali nesplnenie podmienok zákona o mimosúdnych
rehabilitáciách zo strany sťažovateľa. Sťažovateľ bol pôvodne pred prvostupňovým súdom úspešný,
keďže tento súd dospel k záveru, že pre sťažovateľa je prakticky nemožné presne identifikovať
miesto majetku. Nariadil tak vydanie mincí sťažovateľovi. V dôsledku opravných prostriedkov však
tento rozsudok nenadobudol právoplatnosť a bol zmenený súdmi vyššej inštancie. Rozsudok
prvostupňového súdu preto nebol dostatočný, aby vytvoril majetkový záujem, ktorý by bol
„majetkom“.
32
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 11.06.2009, sp. zn.: II. ÚS 231/09
33
Nález Ústavného súdu SR zo dňa 28.03.2012, sp. zn.: III. ÚS 16/12

210

vlastníctva neoprávnene, môže domáhať svojho vlastníckeho práva. Iný senát však v podobnej veci
prijal iné riešenie, a síce že vzťah vlastníckych a reštitučných žalôb je vzťahom všeobecného
a osobitného predpisu, preto v prípade, ak vydanie veci bolo možné požadovať na základe
osobitného predpisu (a k tomuto postupu nedošlo), je neskoršie uplatnenie vlastníckej žaloby
34
vylúčené. V nadväznosti na protichodnú judikatúru boli záhy publikované aj rozporné názory
35
právnej doktríny. Riešením vzniknutej situácie, ktorá spôsobovala právnu neistou vo vlastníckych
vzťahoch nielen na strane reštituentov a ich právnych nástupcov, ale aj na strane osôb, ktoré do tej
doby „vlastnili“ reštituovaný majetok, malo byť prijatie zjednocujúceho stanoviska veľkého senátu
občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČR. Ten sa nakoniec priklonil k záveru, že
„Oprávněná osoba, jejíž nemovitost převzal stát v rozhodném období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990
bez právního důvodu, se nemůže domáhat ochrany vlastnického práva podle obecných předpisů
(zejména podle § 126 odst. 1 ObčZ), a to ani formou určení vlastnického práva podle § 80 písm. c)
3637
OSŘ“.
Bolo však takéto riešenie konečné? Ako uvádza J. Spáčil, ani zjednocujúce stanovisko
neodstránilo „pnutie“ medzi názormi sudcov Najvyššieho súdu ČR, z čoho zjavne vyplývalo, že
38
posledné slovo v tejto veci bude mať Ústavný súd ČR.
Ústavný súd ČR stanovisko veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČR
akceptoval (nálezy sp. zn. II. ÚS 114/04, II. ÚS 504/04) a dokonca zašiel ešte ďalej keď vylúčil
možnosť uplatnenia reštitučných nárokov vzniknutých pred 25.02.1948 okrem prípadu, ak ich
39
uplatnenie umožňuje osobitný právny predpis, ako napr. v prípade holokaustu. Toto rozhodnutie
preto doktrína výstižne označuje aj ako tzv. „restituční tečku“ vzťahujúce sa aj na obdobie neslobody
v rokoch 1938 až 1945, s tým, že síce vlastnícke právo v tej dobe formálne nezaniklo, nemožno
však žiadať o jeho ochranu v prípade, ak vlastník nevyužil svoje oprávnenia v zmysle reštitučných
40
predpisov, resp. ak bol v reštitučnom konaní neúspešný.
6

ZÁVER
Zastávame názor, že ochrana základných práv a slobôd nesmie byť ochranou iluzórnou, ale
naopak ochrannou účinnou, t.j. ochranou vyhovujúcou požiadavkám demokracie a materiálneho
právneho štátu. Striktné bazírovanie na splnení podmienok vnútroštátneho podústavného práva sa
41
preto nesmie stať limitom práv v intenciách Protokolu a ústavných noriem. V konaní o reštitučných
nárokoch fyzických a právnických osôb má všeobecný súd interpretáciu právnej normy
(jednoduchého práva) založiť na racionálnej argumentácii a vziať do úvahy aj ústavnú úpravu platnú

34

Podrobne pozri Právne rozhľady č. 11/2000, s. 524 a nasl., kde sú publikované rozporné
rozhodnutia Najvyššieho súdu vrátane poznámok spracovateľov.
35
Porovnaj napr. SPÁČIL, J.: Vztah práva na vydání věci podle restitučních předpisů a podle
občanského zákoníku. Právní zpravodaj č. 8/2003 verzus názor prezentovaný v článku BALÁK, F.:
K otázce vztahu restitučních a obecných předpisů z jiného pohledu. Právní zpravodaj č. 8/2004.
36
Rozsudok veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11.09.2003,
sp. zn. 31 Cdo 1222/2001.
37
Na tento názor nadviazalo aj ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn.: 22 Cdo
2245/2004, podľa ktorého: „Nárok na ochranu vlastnictví podle obecných právních předpisů v
případech, kdy byl dán i restituční nárok, není možno uplatnit nejen v případě podle § 6 odst. l písm.
p) zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, ale i v případě, kdy byl dán restituční nárok podle zákona
č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, nebo podle zákona č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích.“
38
SPÁČIL, J.: Vztah restitučních a vlastnických žalob v české teorii a praxi. In Justičná revue, roč.
59, č. 4, 2007, s. 583 - 586
39
Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 01.11.2005, sp. zn.: PL. ÚS 21/05-st
40
Porovnaj SPÁČIL, J.: Vztah restitučních a vlastnických žalob v české teorii a praxi. In Justičná
revue, roč. 59, č. 4, 2007, s. 583 – 586.
41
V tejto súvislosti sa vynára úvaha, či aj v prípade, pokiaľ by sa vo veci Kopecký postupovalo na
základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, ktorým by sa nariadilo vydanie mincí, a toto
rozhodnutie by bolo neskôr zrušené, resp. zmenené, by postupovala Veľká komora Súdu rovnako,
t.j. striktným posúdením naplnenia podmienok vnútroštátneho práva, resp. či by pristúpila k aplikácii
teórie neprimeraného dôkazného bremena.
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v čase, keď došlo k obmedzovaniu vlastníctva a k vyvlastňovaniu. Pri úprave majetkových krívd
musia orgány verejnej moci, vrátane všeobecných súdov, vziať do úvahy argumenty v konaniach,
ktoré boli založené na zásadách protirečiacich materiálnej ochrane práv a slobôd a ich výsledkom
43
bola spáchaná krivda. Výklad reštitučného zákona nesmie viesť k paradoxnej situácii, keď nárok,
účelom ktorého je odstránenie krivdy, by bol determinovaný práve požiadavkou smerujúcou
44
k negácii tejto ústavnej slobody.
Z konfrontovaných názorov právnej praxe slovenských a českých súdov, resp. Európskeho
súdu pre ľudské práva vyplývajú mnohé zásadne odlišné závery. Argumentačne sa však
stotožňujeme s prezentovanými závermi Ústavného súdu SR, v zmysle ktorých nie je nevyužitie
prostriedkov reštitučného zákonodarstva dôvodom pre nemožnosť domáhať sa ochrany vlastníctva
cestou vlastníckych žalôb.
Vlastnícke právo všetkých vlastníkov totiž má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Pokiaľ
vlastník v súlade s oprávnením vyplývajúcim z jeho vlastníctva niečo nekoná, teda neuplatní si svoj
reštitučný nárok, neznamená to zánik vlastníckeho práva. Účelom reštitučného zákonodarstva totiž
nebolo spôsobiť zánik vlastníckeho práva, ale naopak, jeho jednoduchšie obnovenie.
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PRÁVO NA BEZPLATNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PROBLÉMY APLIKAČNEJ PRAXE
Barbora Blašková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 51 ods.
1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje pozitívny záväzok štátu ochraňovať zdravie svojich
občanov. Zároveň rieši otázku bezplatnosti zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na príslušnú
judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky. V neposlednom rade poukazuje na problémy
s vymožiteľnosťou základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zamýšľa sa nad
prípadnými možnosťami novelizácie čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, Ústava Slovenskej republiky, pozitívny
záväzok štátu.
Abstract: The article deals with the analysis of Art. 40 of the Constitution of the Slovak republic in
conjunction with Art. 51 Paragraph 1 of the Constitution of the Slovak republic, which reflects the
positive obligation of the state to protect its citizens' health. The article also addresses the issue of
free health care, following the relevant case law of the Constitutional Court of the Slovak republic.
Last but not least, the article points the problems with enforceability of the fundamental right to free
health care and considers the possible options for revision of Art. 40 of the Constitution of the
Slovak republic.
Keywords: the right to free health care, the Constitution of the Slovak Republic, the positive
obligation of the state.
1

ÚVOD
Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ako súčasť práva na ochranu zdravia je
základným právom patriacim do práv druhej generácie. V rámci vnútroštátnej právnej úpravy je
upravené v druhej vete čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“): „Na základe
zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke
pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“
Článok 40 Ústavy SR upravuje okrem už spomínaného práva na bezplatnú zdravotnú
starostlivosť aj iné právo, rozdielneho významu a obsahu, a to v prvej vete citovaného článku
v znení: „Každý má právo na ochranu zdravia“, ktorým sa zaručuje právo na ochranu zdravia. Toto
právo priznáva Ústava SR každému bez výnimky (teda fyzickým osobám, keďže zdravie je
vlastnosťou biologických organizmov), v spojení s čl. 52 ods. 2 Ústavy SR z toho možno vyvodiť, že
právo na ochranu zdravia majú aj cudzinci. Ide o preventívnu ochranu zdravia, ktorá zahŕňa aj
ochranu zdravia v chorobe, či už z pohľadu krátkodobého alebo dlhodobého narušenia zdravia.
Na druhej strane okruh subjektov práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na
zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia je užší, čo vyjadruje pojem „občania“
v texte ustanovenia čl. 40 Ústavy SR. To znamená, že toto právo nepatrí cudzincom a tiež ani
osobám bez štátnej príslušnosti.
Druhú vetu tohto ustanovenia však treba vykladať tak, že občania majú právo nielen na
bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale aj na zdravotnícke pomôcky poskytované zo zdravotného
poistenia. Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z nákladov zdravotného poistenia, ako
i okruh subjektov povinných platiť zdravotné poistenie a iné podmienky, ustanoví v zmysle ústavnej
úpravy zákon.
2

POZITÍVNY ZÁVÄZOK ŠTÁTU
Ustanovenie čl. 40 Ústavy SR zároveň vyjadruje pozitívny záväzok štátu ochraňovať zdravie
svojich občanov, ktorého sa môžu oprávnené osoby domáhať v spojení s čl. 51 ods. 1 Ústavy SR,
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teda len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Spočíva v povinnosti prijímania
právnych noriem, ktoré budú v súlade s Ústavou SR garantovať právo na ochranu zdravia a tiež
v povinnosti orgánov aplikácie práva prijímať taký výklad právnych noriem nižšej právnej sily
(zákonov a podzákonných predpisov), ktorý by bol v súlade s Ústavou SR.
Výnimku z tohto pravidla predstavuje situácia, keď Slovenská republika pristúpila
k medzinárodnej zmluve s prednosťou pred zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR alebo čl. 154c
ods. 1 Ústavy SR, alebo ak existuje právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie
(čl. 7 ods. 2 Ústavy SR) a takým prameňom práva sa upraví otázka spadajúca do oblasti čl. 40
Ústavy SR. V tomto prípade je možné sa domáhať daného práva aj nad rámec zákonov, v rozsahu,
v akom sa priznáva v určitej medzinárodnej zmluve alebo právne záväznom akte Európskej únie.
Pozitívny záväzok štátu založený Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd
potvrdil vo svojom náleze aj Ústavný súd : „Pozitívnym záväzkom sa chránia aj práva a slobody
ustanovené v Ústave SR. Obsahom pozitívneho záväzku štátu vo vzťahu k právam a slobodám
občana je povinnosť podniknúť opatrenia na ochranu práv, ktoré v Ústave priznal občanovi, ale
1
súčasťou pozitívneho záväzku nie je povinnosť dosiahnuť výsledok, ktorý občan žiada od štátu.“
Z hľadiska aplikačnej praxe je dôležité vyriešiť otázku, v akom zmysle je rozsah možných
nárokov oprávnených subjektov obmedzený limitáciou úpravy týchto práv podľa osobitných zákonov
v súlade s čl. 51 ods. 1 Ústavy SR a či je možné právam priznaným zákonom na základe odkazu
v čl. 51 ods. 1 Ústavy SR priznať povahu ústavnej úpravy.
V prvom rade je potrebné povedať, že čl. 51 ods. 1 Ústavy SR sa znižuje dostupnosť
taxatívne vymedzených základných práv a slobôd pre jednotlivca. To znamená, že ak zákon,
vykonávajúci určité právo alebo slobodu, nezakladá právny nárok na domáhanie sa základného
práva skupinou osôb alebo v niektorých okolnostiach, následkom je, že sa aj v tomto prípade
priznáva ako ústavné právo. Rozdiel spočíva však v tom, že v konaní pred orgánom výkonnej moci
alebo súdnej moci nemožno dosiahnuť vydanie individuálneho aktu aplikácie práva v prospech
2
tretej osoby. Tento názor podporil svojim výkladom aj Ústavný súd, ktorý uviedol: „Pre občana
z ustanovenia čl. 51 Ústavy SR vyplýva, že časti ústavných práv a slobôd sa môže domáhať jedine,
3
ak sú tieto práva a slobody zakotvené v zákonoch a v rozsahu, ako sú v nich určené.“
Pokiaľ ide o povahu práv ustanovených zákonom na základe čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, je
možné predmetné ustanovenie čl. 51 ods. 1 Ústavy SR vykladať tak, že tieto práva sú súčasťou
príslušného ústavného práva alebo slobody. Dôsledkom takéhoto výkladu by bolo enormné
zväčšenie objemu právnych noriem tvoriacich druhú hlavu Ústavy SR. Tento druh výkladu vychádza
z ponímania práv a slobôd nastavených režimom čl. 51 ods.1 Ústavy SR v materiálnom zmysle a
zahrňuje sem úpravu zásadného významu, teda nielen formálne upravenú ústavnými zákonmi, ale
i inými prameňmi práva.
Ďalším možným výkladom čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, ku ktorému sa prikláňa aj odborná
verejnosť je ten, že len právne normy v prameňoch práva, ktoré majú silu ústavného zákona, môžu
mať povahu ústavnej úpravy základných práv a slobôd. To znamená, že zákony, v medziach
ktorých je možné sa domáhať taxatívne vymedzených práv v čl. 51 ods.1 Ústavy SR, nemajú inú
povahu ako ostatné zákony. Niektorí autori označujú tieto práva ako kváziústavné, teda zaručené
skôr zákonmi ako Ústavou SR. Toto tradičné ponímanie sa však dostáva do rozporu s požiadavkou
právnej istoty, nakoľko je nežiaduce, aby bola časť základných práv a slobôd upravená Ústavou SR
a časť zákonom.
Ústavný súd osobitosť ustanovenia čl. 51 ods. 1 Ústavy SR spočívajúcu v režime taxatívne
vymedzených práv a slobôd, ale aj osobitosti prameňa práva so silou zákona, vyjadril vo svojom
náleze: „Ústava v čl. 51 zaručuje, že Slovenská republika prijme zákony ustanovujúce podmienky
4
uplatnenia práv uvedených v čl. 51.“ Týmto nálezom zároveň deklaroval pozitívny záväzok štátu
a vytvoril podklad pre konanie o jeho porušení pred ústavným súdom.
Pokiaľ ide o rozsah základného práva na zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného
poistenia, tento je Ústavou SR odkázaný výlučne na zákon (tým je vylúčená úprava tohto práva
1

II. ÚS 8/96. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1996, s. 111.
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky : komentár. 3.vyd. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 864.
3
II. ÚS 17/95. In FETKOVÁ, G., KLUČKA J.: Právne vety z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
SR 1993-2000. Košice: Ústavný súd SR, 2000, s.111.
4
PL. ÚS 13/97. Nález z 19.júna 1998. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej
republiky 1998, s. 129.
2

215

všeobecne záväznými právnymi predpismi s nižšou právnou silou). Ako už bolo spomenuté, aj
Ústavný súd sa vo svojom judikáte vyjadril, že úprava otázok týkajúcich sa bezplatnej zdravotnej
starostlivosti musí mať formu zákona a v inom svojom rozhodnutí zase uviedol, že zákon nemôže
splnomocniť orgán výkonnej moci, vládu SR ani Ministerstvo zdravotníctva SR, na vydanie
všeobecne záväzného právneho predpisu určujúceho medze základného práva na bezplatnú
5
zdravotnú starostlivosť.
Zo znenia čl. 40 Ústavy SR (konkrétne zo slovného spojenia „za podmienok, ktoré ustanoví
zákon“) a ani z judikatúry Ústavného súdu nevyplýva, že by muselo ísť o jeden konkrétny prameň
práva v podobe zákona, ba dokonca v našich podmienkach sa skôr predpokladá, že ich bude viac.
Táto skutočnosť má za následok na jednej strane podrobnú úpravu daného základného práva alebo
slobody, na druhej strane však je opäť prostriedkom na zníženie právnej istoty občanov a zavádza
neprehľadnosť, keďže sú niektoré inštitúty upravené duplicitne, resp. pre občana nezrozumiteľne.
K zákonnej úprave základných práv a slobôd v zmysle čl. 51 ods. 1 Ústavy SR Ústavný súd
ďalej uviedol: „K atribútom právneho štátu patrí aj to, že právne vzťahy patriace do sféry základných
práv a slobôd môže upravovať výlučne zákon. Preto právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a
na zdravotnícke pomôcky ako základné ľudské právo musí mať zákonnú úpravu. Právna úprava
6
nižšej právnej sily než zákon porušuje Ústavu Slovenskej republiky (čl. 38 až 42 a 51 Ústava SR).“
Obdobne sa k nutnosti zákonnej formy Ústavný súd vyjadril i v ďalšom náleze: „Uplatnením
ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť sú i podmienky, rozsah a spôsob jej
poskytovania. Z toho plynie, že úprava podmienok, rozsahu a spôsobu poskytovania bezplatnej
zdravotnej starostlivosti musí mať zákonnú úpravu. Iná než zákonná úprava je porušením
7
ústavnosti.“
Problémom pozitívneho záväzku štátu však je jeho praktická nevymožiteľnosť, t.j.
neexistencia pák, ktoré by zákonodarcu prinútili prijať zákon, čo Ústavný súd deklaroval aj vo
svojom náleze: „Vo vzťahu k zákonodarcovi čl. 51 Ústavy SR predstavuje smernicu, ktorá má
povahu odporúčania. Požiadavka, aby zákonodarca upravil zákonom niektorú otázku, je pre
zákonodarcu nezáväzná a nepresaditeľná. Národná rada SR je zároveň ústavodarným
i zákonodarným orgánom. Neexistuje a v systéme demokratickej formy vlády ani nemôže existovať
štátny orgán s právomocou prinútiť parlament vydať zákon. Tiež neexistuje, ani nemôže existovať
8
štátny orgán s právomocou vydať zákon namiesto parlamentu, ak je tento nečinný.“
Z uvedeného vyplýva, že Ústavný súd týmto svojim konaním zaradil Slovenskú republiku
medzi štáty, ktoré majú povinnosť vydávať zákony zabezpečujúce dostupnosť a vymožiteľnosť
ľudských práv, zakotvených v ich ústavách ako základné, a to konkrétne tvorbou podmienok
9
a situácií na ich uplatnenie. Základom tejto povinnosti je práve čl. 51 ods. 1 Ústavy SR.
Na rozdiel od nášho ponímania pozitívneho záväzku, je jeho ponímanie na úrovni Rady
Európy a v rámci komunitárneho práva odlišné. Spočíva v tom, že jednotlivec má právo požadovať
od štátov splnenie ich zákonodarných povinností v rámci pozitívneho záväzku, v opačnom prípade
má nárok žalovať štát za nesplnenie pozitívneho záväzku. V podmienkach Slovenskej republiky,
nevedno však prečo, jednotlivci takéto právo na vymáhanie svojich práv nemajú. Rozdielnosť
v kvalite uplatňovania pozitívneho záväzku teda spočíva v tom, že v podmienkach Slovenskej
republiky je pozitívny záväzok štátu v zmysle Ústavy SR odčlenený od práva jednotlivca na jeho
vymáhanie pred súdom, napriek tomu, že účelom pozitívneho záväzku je práve nastolenie právneho
stavu, ku ktorému patrí aj právo vymôcť si od štátu prijatie zákona na dosiahnutie konkrétneho
10
ústavného práva.
Určitú dávku nezrozumiteľnosti vnáša do systému práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť
5

PL. ÚS 8/94. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1994, s. 108
– 113.
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PL. ÚS 5/94. In FETKOVÁ, G., KLUČKA J.: Právne vety z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
SR 1993-2000. Košice: Ústavný súd SR, 2000, s.68.
7
PL. ÚS 7/94. In FETKOVÁ, G., KLUČKA J.: Právne vety z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
SR 1993-2000. Košice: Ústavný súd SR, 2000, s.68.
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II ÚS 17/95. In FETKOVÁ, G., KLUČKA J.: Právne vety z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
SR 1993-2000. Košice: Ústavný súd SR, 2000, s.111.
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Pri tomto výklade Ústavný súd vychádzal z ustanovení Paktu OSN o občianskych a politických
právach, Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách a z case law k nemu.
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DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky : komentár. 3.vyd. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 871.
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znenie zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o rozsahu zdravotnej
starostlivosti“), v zmysle ktorého je v § 4 ods. 9 uvedené, že zoznam chorôb vydáva vláda SR
nariadením a v § 9 ods. 1, že zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby
v zozname chorôb a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda SR na návrh Ministerstva
zdravotníctva SR kategorizáciou chorôb. Takéto zákonné splnomocnenie vláde SR je nadbytočné
a duplicitné, nakoľko oprávnenie vlády SR vydávať nariadenia vyplýva aj z čl. 120 ods. 1 Ústavy
SR, k čomu aj Ústavný súd uviedol: „Ministerstvá a iné orgány štátnej správy môžu normotvornú
pôsobnosť podľa čl. 123 Ústavy SR uplatniť len vtedy, ak ich Národná rada SR v zákone výslovne
splnomocní vydať všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie tohto zákona. Vláda SR má
širšiu normotvornú kompetenciu, pretože Ústava SR v čl. 120 ju oprávňuje vydať nariadenie vlády
11
SR na vykonanie zákona aj bez výslovného dovolenia udeleného v zákone.“
Významným z hľadiska princípu deľby moci a vyriešenia otázky, či môže základné právo na
bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia vymedziť a obmedziť aj
výkonná moc, alebo či takú právomoc má jedine orgán zákonodarnej moci bol ústavný spor, ktorý
vo februári 1994 vyvolal generálny prokurátor Slovenskej republiky podaním návrhu na
preskúmanie súladu § 4 ods. 4 zákona č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o
financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení
neskorších právnych predpisov s Ústavou SR. Predmetom sporu bola forma prameňa práva, ktorým
sa vydá Liečebný poriadok. V predmetnej veci Ústavný súd SR rozhodol tak, že vymedzenie
a obmedzenie dostupnosti základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady
zdravotného poistenia priznáva Ústava SR jedine Národnej rade SR. To znamená, že ani vláda SR,
ani Ministerstvo zdravotníctva SR nemôže určovať zdravotné výkony, ktoré predstavujú uplatnenie
základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia bez
porušenia čl. 40 Ústavy SR. Z toho dôvodu možno splnomocnenie uvedené v zákone č. 577/2004
Z. z. považovať za nadbytočné a nesúladné s čl. 40 Ústavy SR. Nakoľko však platí prezumpcia
ústavnosti – vyvrátiteľná domnienka o súlade všeobecne záväzného právneho predpisu nižšieho
stupňa právnej sily so všeobecne záväzným právnym predpisom vyššieho stupňa právnej sily, je
toto ustanovenie považované za súladné s Ústavou SR, pokým oprávnený subjekt nepredloží
Ústavnému súdu SR návrh na preskúmanie súladu predmetných ustanovení v zákone č. 577/2004
Z. z. s čl. 40 Ústavy SR.
Technika ústavného odkazu na úpravu obsahu určitého základného práva alebo slobody
prameňom práva nižšej právnej sily nie je ojedinelou technikou, a to ani v ústavách iných štátov. Pri
jej použití však vzniká otázka, čo v takom prípade, ak je štandard ochrany a dostupnosti základného
práva alebo slobody nastolený prvým zákonom (prijatým po prijatí ústavy) zmenený ďalším
zákonom, v dôsledku čoho sa tento štandard nastaví inak. Je zrejmé, že tento problém nenastane
pri každej zmene zákona, pretože zvýšenie tohto štandardu je považované za ústavne
akceptovateľné a má svoj podklad aj v dohovoroch o ľudských právach a základných slobodách,
ktoré umožňujú priznať ľudské práva a základné slobody vo väčšom rozsahu, než aký majú podľa
medzinárodného štandardu. Naopak zníženie štandardu zákonom je neželateľný jav, keďže rozsah
daného základného práva je obmedzovaný bez zmeny Ústavy SR. Okrem toho štát sa nemôže
pomocou zákona zbaviť svojej povinnosti zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým,
ktorí takú starostlivosť potrebujú a zaviazať oprávnené osoby znášať všetky náklady starostlivosti
o zdravie.
3

PROBLEMATIKA BEZPLATNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V prvom rade je potrebné povedať, že z hľadiska porovnávacieho ústavného práva je úprava
organizácie zdravotníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo zaručenie práva na zdravie
zriedkavým objektom ústavnej úpravy.
Podľa viacerých autorov odbornej literatúry je úprava práva na ochranu zdravia podľa čl. 40
12
Ústavy SR považovaná za výsledok nepochopenia spoločenských zmien po roku 1989, čo sa
následne odráža aj v nedostatkoch v jeho uplatňovaní.
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Druhá veta čl. 40 Ústavy SR upravuje, ako už bolo spomenuté, nielen právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť, ale aj právo na bezplatné poskytnutie zdravotných pomôcok na náklady
zdravotného poistenia za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Rozsah „bezplatnosti“ má teda určiť
zákon. Štát si splnil svoju povinnosť vytvoriť mechanizmus umožňujúci každému realizovať jeho
právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia, svoj pozitívny
záväzok, prijatím zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného
poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
„zákon o zdravotnom poistení“).
Samotný pojem „bezplatnosť“ v čl. 40 Ústavy SR môže mať niekoľko významov, ktoré
vyplývajú z výkladu tohto článku vyvodeného z jeho účelu. Keďže tento výklad je nejednoznačný,
vznikajú otázky: Kto je povinným subjektom voči občanom? Koho zaťažuje povinnosť znášať
13
náklady zdravotného poistenia tým, že tieto prostriedky vyčlení zo svojich prostriedkov?
Pri použití historického výkladu, s ohľadom na čl. 23 ods. 2 Ústavy SR prijatej roku 1960,
ktorým sa zaviedla bezplatná zdravotná starostlivosť, ktorú v tom čase znášal štát z prostriedkov
štátneho rozpočtu, možno argumentovať, že pokiaľ štát v Ústave SR priznáva právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť, potom by to mal byť štát, ktorý prevezme bremeno spojené s výdavkami na
zdravotnú starostlivosť. Dôsledkom toho by teda bolo, že občania by boli oslobodení od platenia
nákladov na zdravotnú starostlivosť.
Na druhej strane možno argumentovať, že účelom úpravy čl. 40 Ústavy SR je zabezpečiť
občanom takú zdravotnú starostlivosť, ktorej náklady nebudú znášať, lebo ich zaplatí iný subjekt
z prostriedkov zdravotného poistenia, avšak v zmysle tohto výkladu štát nemá povinnosť poskytovať
bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia zo zdrojov štátu. Slovenská
republika sa čl. 40 Ústavy SR zaviazala k vytvoreniu systému zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
na základe zdravotného poistenia pre oprávnené osoby za náhradu, ktorú nebudú platiť osobne.
Oba druhy výkladu čl. 40 Ústavy SR, vzhľadom na svoje protirečivé postavenie, nebude
možné použiť. Rozhodnutie o tom, ktorý výklad bude „správny“, bude teda zrejme ponechaný na
účelový výklad, ktorý bude ovplyvnený aktuálnou politickou alebo ekonomickou situáciou, či
záujmami určitej zainteresovanej skupiny ľudí. Každopádne aktuálny stav je neželateľný
a popierajúci právnu istotu, ktorá by nepochybne nemala chýbať minimálne pri úprave základných
práv a slobôd. Konečným riešením tohto stavu by teda mohla byť novelizácia čl. 40 Ústavy SR.
Otázka bezplatnosti zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia sa stala
predmetom konania pred Ústavným súdom SR, v ktorom navrhovatelia žiadali pozastaviť účinnosť
napadnutých ustanovení označených zákonov.
Namietaným zákonom bol zákon č. 138/2003 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (rovnako bol namietaný aj zákon č. 98/1995 Z. z. o
Liečebnom poriadku a zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení), ktorý nadobudol účinnosť 1.
júna 2003, v tom zmysle, že bol zavedený pojem "služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou",
pričom tieto služby už nie sú súčasťou zdravotnej starostlivosti a preto nie sú poskytované v rámci
ústavného práva občanov na zdravotnú starostlivosť bezplatne. Pojem zdravotná starostlivosť a jej
rozsah vymedzoval § 2 zákona č. 277/1994 Z.z.:
„(1) Zdravotná starostlivosť je starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia
fyzickej osoby, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník (§ 54 ods. 3); poskytuje sa v zdraví,
v chorobe, v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí.“
Okrem toho § 2 ods. 2 predmetného zákona stanovil, že zdravotná starostlivosť zahŕňa aj
prevenciu, diagnostiku a liečbu vrátane rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú
asistenciu, záchrannú zdravotnú službu a osobitnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť
sa poskytuje formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti,
pričom zákon k zdravotnej starostlivosti zaraďuje aj lekárenskú a kúpeľnú starostlivosť.
Podľa ustanovenia § 2a ods. 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti službami súvisiacimi s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú:
a) v ústavnej starostlivosti:
 stravovacie služby,
13
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pobyt na lôžku,
zabezpečenie konziliárnych služieb,
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na
magnetickom nosiči,
b) v ambulantnej starostlivosti spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti
na magnetickom nosiči počas návštevy lekára a zubného lekára, ktorí poskytujú primárnu
starostlivosť, a lekára, logopéda, psychológa a liečebného pedagóga, ktorí poskytujú
sekundárnu starostlivosť,
c) v lekárenskej starostlivosti výdaj lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny a
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči v
lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a štatistické spracúvanie lekárskeho
predpisu a lekárskeho poukazu v poisťovni,
d) pri vykonávaní dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a
dopravy medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti pristavenie vozidla,
použitie vozidla na dopravu a spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto dopravy
na magnetickom nosiči.
Podľa ustanovenia § 2a ods. 4 zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej
starostlivosti“), úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti upravuje
osobitný predpis, t.j. zákon č. 98/1995 Z. z o Liečebnom poriadku.
Pri porovnaní ustanovení § 2 ods. 3 zákona č. 277/1994 Z. z., ktorý zaraďoval lekárenskú
starostlivosť ako súčasť zdravotnej starostlivosti a § 2a ods. 2 písm. c), ktorý lekárenskú
starostlivosť spoplatňoval ako službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bolo
možné pozorovať istú mieru protirečenia. Takéto zákonné vymedzenie dávalo priestor na úvahu, či
je možné raz zákonom nastavený štandard zdravotnej starostlivosti na náklady zdravotného
poistenia zúžiť. Opäť je potrebné zvážiť, či takýto postup neznižuje právnu istotu občanov a či
14
nevzniká pochybnosť o tom, či sa článkom 40 priznáva formálna alebo materiálna ochrana.
Navrhovatelia svoj návrh odôvodnili tým, že „vzhľadom na charakter a podstatu plnení, ktoré
zákonodarca zaradil pod pojem súvisiace služby, nie je možné súhlasiť s tým, že vymedzené služby
už nie sú súčasťou práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v zmysle článku 40 Ústavy
Slovenskej republiky. Tieto služby sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti a preto
musia byť v rámci článku 40 ústavy poskytované na základe zdravotného poistenia bezplatne.
Zaradenie týchto služieb mimo pojmu zdravotnej starostlivosti je prísne účelové a neodôvodnené.
Určité činnosti, ktoré sú jednoznačne súčasťou zdravotnej starostlivosti, nemožno iba formálnou
zmenou ich názvu umelo vyňať spod pôsobnosti článku 40 ústavy s cieľom obísť ústavné právo
15
občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.“
Navrhovatelia teda v zmysle citovaného považovali tieto služby sa umelo vyňaté spod
pôsobnosti čl. 40 Ústavy SR prostredníctvom formálnej zmeny názvu (súvisiace služby), čím sa
malo obísť základné právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na bezplatné
zdravotnícke pomôcky.
Na druhej strane cieľom zákonodarcu bolo nájsť adekvátne riešenie na zabezpečenie
príjmov a výdavkov a dosiahnutie rovnováhy v rámci zdravotného poistenia, avšak bol pri tom
limitovaný zodpovednosťou rešpektovania ústavou garantovaného základného práva na zdravotnú
starostlivosť poskytovanú na základe zdravotného poistenia.
Ústavný súd SR sa vo svojom náleze vysporiadal so situáciou tak, že uviedol: „Ústava
Slovenskej republiky garantuje len právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú na
základe zdravotného poistenia (pričom na úpravu podmienok jej poskytovania splnomocňuje
14
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zákon), čím vytvára priestor pre spoplatnenie určitej časti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
ktorá prekračuje rozsah a obsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného
poistenia, ako aj úkonov a činností, ktoré síce so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na
základe zdravotného poistenia úzko súvisia, ale netvoria jej bezprostrednú súčasť.
Diferencovaná právna úprava určitých otázok je možná a nesignalizuje sama osebe
porušenie ustanovení Ústavy Slovenskej republiky. Musí však mať svoje opodstatnenie a zmysel a
nesmie narúšať princíp právnej úlohy a princíp rovnosti a musí zodpovedať kritériám
16
proporcionality.“
Pri svojom rozhodovaní sa teda Ústavný súd musel popasovať s otázkou, či je zavedenie
poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spôsobilé ohroziť občana
v jeho prístupe k právu podľa čl. 40 Ústavy SR a či je možné inštitút služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti skutočne oddeliť od samotnej zdravotnej starostlivosti.
Taktiež sa zaoberal otázkou, či je zaťaženie občana platobnou povinnosťou únosné a či mu
neznemožňuje jeho prístup k zdravotnej starostlivosti. Ústavný súd dospel pri posudzovaní súladu
napadnutých ustanovení zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a zákona č. 98/1995 Z. z. o
Liečebnom poriadku s označenými článkami Ústavy SR nakoniec k názoru, že zavedenie poplatkov
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu, ako sú upravené
v napadnutých ustanoveniach predmetných zákonov, nemôže zasiahnuť do integrity občana do
takej miery, že by to znamenalo zásah do jeho základných práv upravených v čl. 19 ods. 1 a 2
Ústavy SR a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Je potrebné zdôrazniť, že ani Ústavný súd SR, ba v konečnom dôsledku ani navrhovateľ
nenamietal, že bezplatnosť zdravotnej starostlivosti neznamená, že sa poskytuje celkom zadarmo,
keďže túto myšlienku vylučuje už samotný princíp poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe
zdravotného poistenia. Tento názor podporuje tiež skutočnosť, že nie všetky úkony vykonané
v zdravotníckom zariadení sú výkonmi zdravotnej starostlivosti, čo vyplýva aj zo samotného čl. 40
Ústavy SR, ktorý negarantuje bezplatnosť všetkých úkonov vykonaných v zdravotníckych
zariadeniach. Z tohto dôvodu je teda možné rozlíšiť výkony podliehajúce režimu čl. 40 Ústavy SR
a tiež výkony, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, avšak nemajú povahu priamej
realizácie zdravotnej starostlivosti.
K tomuto právnemu názoru Ústavného súdu SR uviedli svoje odlišné stanovisko sudcovia
ústavného súdu Ľ. Gajdošíková a E. Bárány, ktorí naopak dôvodili, „že znenie čl. 40 druhej vety
Ústavy SR neumožňuje, aby sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného
poistenia požadovala akákoľvek platba. Výraz „bezplatná“, použitý v čl. 40 ústavy totižto svojou
podstatou nepripúšťa mieru alebo odstupňovanie bezplatnosti, lebo sám je presným vyjadrením
17
miery.“
I keď je tu niekoľko argumentov, pre ktoré je možné súhlasiť s názorom väčšiny sudcov
Ústavného súdu SR v predmetnej veci, skôr sa stotožňujeme s názorom sudcov prezentujúcich
svoje odlišné stanovisko, pretože pri zohľadnení gramatického významu pojmu bezplatnosť, čo je
absolútnou kategóriou, nie je možné pripustiť jej akúsi modifikáciu z hľadiska odstupňovania jej
miery.
Už z prezentovania odlišného stanoviska dvoch sudcov Ústavného súdu SR možno badať,
že ani v takej inštitúcii akou je Ústavný súd SR, ktorý je oprávnený podávať výklad Ústavy SR, nie
je názorová jednotnosť na danú problematiku. Preto stojí za zváženie prípadná novelizácia čl. 40
Ústavy SR.
4

ZÁVER
Vo tomto príspevku sme sa pokúsili načrtnúť niekoľko hlavných aplikačných problémov,
ktoré súvisia s právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ani zďaleka však nie sú jedinými, je tu
množstvo ďalších, ktoré sa tejto problematiky dotýkajú azda len okrajovo, avšak tým nemožno
povedať, že ide o menej závažné problémy. Za všetky je možné spomenúť najmä problematiku
zisku zdravotných poisťovní, transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, ako i úvahy
o zavedení existencie jednej zdravotnej poisťovne.
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Všetky tieto problémy, súvisiace nielen s vymožiteľnosťou základného práva na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť, je potrebné riešiť ústavnoprávne významným spôsobom, zmenou čl. 40
Ústavy SR, pričom táto problematika by mala byť vyňatá z akéhokoľvek politického boja o moc,
samozrejme pri zohľadnení vnútorných podmienok štátu, ktoré závisia od dosiahnutého stupňa
lekárskych a s nimi súvisiacich vied a ekonomickej únosnosti bezplatného poskytovania určitého
rozsahu zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín. Nakoľko
bezplatná zdravotná starostlivosť na náklady zdravotného poistenia sa zakladá na zásade solidarity,
na zdravotné poistenie prispieva každá fyzická osoba spĺňajúca zákonom ustanovené podmienky
bez ohľadu na to, či v okamihu odvodu svojho príspevku na zdravotné poistenie je v stave
odkázanosti, alebo či sa vôbec niekedy ocitne v stave odkázanosti. Princíp solidarity predpokladá,
že určitá časť fyzických osôb prispieva do systému zdravotného poistenia hoci aj bezdôvodne,
keďže sa im toto poskytnuté plnenie do systému nikdy nevráti.
Základné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia
podľa čl. 40 Ústavy SR sa týka predovšetkým vzťahov medzi troma skupinami subjektov práva –
chorí, zdravotnícke zariadenia a zdravotné poisťovne. Štát vzťahy týchto subjektov upravuje za
účelom odbremenenia sa od záťaže svojej priamej účasti na zdravotnej starostlivosti na náklady
zdravotného poistenia. Zároveň však podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR je povinný garantovať
aj to, aby zdravotné poisťovne dosahovali zisk z prostriedkov získaných od platiteľov do systému
zdravotného postenia. Realizácia povinností štátu sa deje prostredníctvom vyšších platieb na
zdravotné poistenie a prípadným znižovaním dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorú je možné za
vyššie platby očakávať. Dôsledkom súčasného nastavenia systému je aj jeho možné zneužívanie
a preto je potrebné novelizovať čl. 40 Ústavy SR, možno práve vypustením druhej vety zaručujúcej
základné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia.
Ďalšou alternatívou je zmena Ústavy SR vypustením pojmu „bezplatnosť“ a úvaha
o prípadnom rozšírení individuálnych foriem zdravotného poistenia spolu so zavedením nových
systémov zdravotného poistenia za predpokladu upustenia od povinného verejného zdravotného
poistenia. Takto nastoleným systémom by oprávnené subjekty domáhajúce sa práva podľa čl.40
Ústavy SR nemuseli znášať stále vyššiu záťaž z uplatňovania svojho základného práva
nezohľadňujúcu ich možnosti a záujmy.
Keďže ľudské práva sú vhodným objektom presadzovania záujmov lobistických skupín a sú
aj predmetom politického boja, žiadna z týchto alternatív nie je bez rizík. Zdanlivo presadzovaný
záujem jednotlivca a ekonomické argumenty odôvodňujúce nevyhnutnosť obmedzenia určitého
práva alebo slobody sú a zrejme dlho budú vďačnou témou, ako dôveryhodne presviedčať ľudí,
ktorí by inak na takéto obmedzenie práva nepristúpili.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ÚSTAVE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY A JEJ VYBRANÉ ASPEKTY
Lívia Trellová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje téme ochrany životného prostredia v Ústave Slovenskej
republiky, pričom poukazuje na jej problematické aspekty. Pri ústavnoprávnej analýze tohto práva
vychádza z judikatúry Ústavného súdu SR, ktorá je v tejto oblasti pomerne skromná.
Kľúčové slová: ústavné právo, právo na ochranu životného prostredia, právo na informácie o stave
životného prostredia.
Abstract: Author of an article dedicated this article to the topic of protection of the environment in
the Constitution of the Slovak republic and its problematic aspects. Constitutional analysis of this
theme is based on the brief jurisdiction of the Constitutional court of the Slovak republic.
Key words: constitutional right, right to protection of an environment, right to information on a state
of the environment.
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Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej v texte len“
Ústava Slovenskej republiky “) priznáva ochranu životnému prostrediu ako osobitnej hodnote
v druhej hlave, šiestom oddiele, v článkoch 44 a 45. V článku 44 sa upravuje :
„(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie,
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť
o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich
živočíchov.
(5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.“
Článok 45 Ústavy Slovenskej republiky zakotvuje právo bezprostredne súvisiace s právom
na priaznivé životné prostredie: „ Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného
prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“
Uvedené práva predstavujú samostatnú kategóriu práv, ktoré nemožno začleniť do skupiny
hospodárske, sociálne a kultúrne práva upravené v piatom oddiele, v druhej hlave Ústavy
Slovenskej republiky. Ústavou Slovenskej republiky priznané práva v čl. 44 a 45 sú základnými
právami zaručené všetkým na základe princípu rovnosti, a teda podľa článku 12 ods. 2 Ústavy SR
sú na území Slovenskej republiky garantované všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k
národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto
dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Obmedziť tieto práva možno len
v súlade s pravidlami upravenými v čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky. Práva upravené v článku 44
a 45 Ústavy Slovenskej republiky sú zaručené v limitoch ustanovených v článku 51 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ktorého domáhať sa uvedených práv možno len v medziach zákonov,
ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Zo vzájomnej spojitosti druhej hlavy šiesteho oddielu a čl. 51
1
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Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že základné právo alebo slobodu priznanú v tomto oddiele
Ústavy Slovenskej republiky možno uplatniť len v rozsahu ustanovenom zákonom.
Ústava Slovenskej republiky upravuje ústavné právo na ochranu životného prostredia, ktoré
obsahuje právo na priaznivé životné prostredie (čl. 44) a právo na informácie o životom prostredí
(čl.45). Rovnako je garantované ústavné právo na ochranu kultúrneho dedičstva (čl. 44). Ústavná
úprava nevymedzuje samotné pojmy životné prostredie, ani kultúrne dedičstvo. V zmysle platnej
zákonnej úpravy , t.j. podľa §2 ods.1 zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších
predpisov, životným prostredím rozumieme „všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie
organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä
ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.“ Táto legálna definícia je univerzálne aplikovateľná na
celý právny poriadok. Zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov pritom
vymedzuje životné prostredie ako systémový celok (komplex) a súčasne demonštratívnym
2
spôsobom vypočítava zložky životného prostredia. V čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je
použitý pojem priaznivé životné prostredie. Prívlastok „priaznivé“ životné prostredie, ktoré použil
ústavodarca pri použití jazykového výkladu označuje „ vyhovujúce, uspokojivé“ životné prostredie.
Všetky uvádzané adjektíva majú totiž rovnakú úlohu – vo všeobecnosti vyjadriť súhrn kvalitatívnych
a kvantitatívnych vlastností životného prostredia ako hmotnej reality, udržanie ktorých je nevyhnutné
pre existenciu a zdravý rozvoj človeka. Pre účely práva nie je však možné ponechať ich hodnotenie
na subjektívne predstavy konkrétnych osôb, ale je potrebné ich určiť právne záväzným spôsobom v
3
platných predpisoch, a to na základe objektívneho vedeckého poznania. Napriek blanketnej norme
v čl. 44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je možné konštatovať, že zákony expressis verbis
neustanovujú práva sui generis hmotno-právneho charakteru, ktoré by vyjadrovali konkrétny obsah
Ústavou SR vyhláseného práva na priaznivé životné prostredie.
S jednoznačnou definíciou pojmu kultúrne dedičstvo je to odlišné v tom zmysle, že ide
o pojem používaný v platnej zákonnej úprave, ale nie je v nej jednoznačne definovaný. Relevanciu
pre výklad a uplatňovanie uvedeného pojmu definícia uvedená v čl. 1 Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatého v roku 1972 v Paríži (oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí ČSFR č. 159/1991 Zb.; pre ČSFR nadobudol platnosť 15. 2. 1991), podľa ktorej
sa za "kultúrne dedičstvo" považuje: „ pamätníky: architektonické diela, diela monumentálneho
sochárstva a maliarstva, prvky alebo štruktúry archeologickej povahy, nápisy, jaskynné obydlia a
kombinácie prvkov, ktoré majú výnimočnú svetovú hodnotu z hľadiska dejín, umenia alebo vedy;
skupiny budov: skupiny oddelených alebo spojených budov, ktoré majú z dôvodu svojej
architektúry, rovnorodosti alebo umiestnenia v krajine výnimočnú svetovú hodnotu z hľadiska dejín,
umenia alebo vedy; lokality: výtvory človeka alebo kombinované diela prírody a človeka a oblasti
zahŕňajúce miesta archeologických nálezov majúce výnimočnú svetovú hodnotu z dejinného,
estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska.“
Tieto práva, ktoré môžeme radiť do skupiny tzv. solidárnych práv, boli dlhé obdobie takmer
bez povšimnutia, čo sa týka rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Situácia sa zmenila len v
období posledných rokov.
V článku 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je každému zaručené právo na priaznivé
životné prostredie. Problematickou sa v tejto súvislosti objavila otázka, či môže byť subjektom tohto
práva občianske združenie, ktoré je v právnom poriadku považované za právnickú osobu.
Zamietavý postoj v tejto veci vyslovil Ústavný súd SR v rozhodnutí spis. zn. III. ÚS 100/08, kde sa
Ústavný súd SR vysporiadal s otázkou nositeľa práva na priaznivé životné prostredie a jeho
obsahom ešte podrobnejšie, keď uviedol : „Podľa čl. 44 ods. 1 ústavy každý má právo na priaznivé
životné prostredie.Účelom tohto základného práva je garancia priaznivého životného prostredia pre
každú fyzickú osobu, ktorá, keďže ide o jej subjektívne právo verejnoprávnej povahy, má voči štátu
nárok sa ho domáhať. Toto základné právo je úzko späté s výsledkami vedecko – technického
rozvoja, ich dopadu na životné prostredie, ako aj s požiadavkami človeka na dôstojný život.
Logickým výkladom, hlavne použitím jednej zo smerníc logického výkladu, podľa ktorej právne
normy sú určené ľuďom, a to treba mať na pamäti (omne ius hominum causa constitutum), možno
jednoznačne dospieť k záveru, že subjektom základného práva podľa čl. 44 ods. 1 ústavy je každá
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fyzická osoba a zo zrejmých dôvodov sa ho nemôže domáhať právnická osoba, keďže stav a
úroveň životného prostredia jednoznačne determinuje kvalitu ľudského života, teda kvalitu života
človeka. Vzhľadom na to, že sťažovateľ je občianskym združením, teda právnickou osobou, ústavný
súd sťažnosť v tejto časti odmietol ako podanú zjavne neoprávnenou osobou.“
Skutočnosť, že právo na priaznivé životné prostredie prináleží len fyzickým osobám opätovne
Ústavný súd SR potvrdil v rozhodnutí spis. zn. IV. ÚS 2/2011, kde sa vyjadril „ K samotnému
základnému právu na priaznivé životné prostredie pritom konštatuje, že tohto práva sa môžu
domáhať len fyzické osoby, nie osoby právnické (III. ÚS 93/08, III. ÚS 100/08). Tento záver je
nevyhnutné vztiahnuť aj na sťažovateľku 1, pretože ani z jej postavenia ako obce nemožno vyvodiť,
že sa na ňu tiež vzťahuje základné právo podľa čl. 44 ods. 1 ústavy.“
Obsah práva na priaznivé životné prostredie nie je v ústave presne reglementovaný, možno
ho však interpretovať prostredníctvom ustanovenia čl. 44 ods. 2-5 Ústavy Slovenskej republiky, kde
je tiež nepriamo vyjadrený rozsah tohto práva. Pri určovaní obsahu a rozsahu práva na priaznivé
životné prostredie nemožno opomenúť ani ďalšie ustanovenia v Ústave Slovenskej republiky, ktoré
upravujú medze výkonu iných ústavných práv v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia
(napr. čl. 20 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky –o limitovaní výkonu vlastníckeho práva, ale tiež čl.
23 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky - o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákonom).
Považujem za vhodné opakovane zdôrazniť, že právo na priaznivé životné prostredie nie je
priznané zákonom, ale sa každému zaručuje v druhej hlave šiestom oddiele Ústavy Slovenskej
republiky ako jedno zo základných práv a slobôd (čl. 44 ods. 1).
Ústavný súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti vyjadril aj k názoru o priorite ochrany
vlastníctva pred ochranou práva na priaznivé životné prostredie, ktorý sa opieral okrem iného aj
o nepochopenú systematiku členenia druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky ako aj o rozdiely v
právnej sile prameňa práva priznávajúcom určité právo. Ústavný súd SR však jednoznačne
v rozhodnutí spis. zn. PL.ÚS 22/06-81 vyjadril názor, že všetky práva upravené v druhej hlave
ústavy majú rovnakú právnu silu a ochranu a nemožno niektoré z nich považovať za „základnejšie
než základné“ kvôli tomu, že je uvedené v oddiele označenom základné ľudské práva, a mylne z
toho vyvodiť, že ide o právo s prednosťou pred iným základným právom. Zároveň v rozhodnutí
spis. zn. PL.ÚS 22/06-81 dodal „ Základné práva a slobody sú navzájom rovnocenné. Koncepcia
materiálneho právneho štátu vylučuje vytvorenie „hierarchie“ základných práv a slobôd, v ktorej by
sa jednému základnému právu alebo slobode priznal väčší význam, než aký má iné základné právo
alebo sloboda. Základné práva a slobody sa môžu dostať do konfliktu, aj sa do konfliktu dostávajú.
Každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd (resp. ľudských práv a základných
slobôd v režime medzinárodných dohovorov o ľudských právach) treba riešiť pomocou zásady
spravodlivej rovnováhy. Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu,
kým uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca
popretiu iného práva alebo slobody (PL. ÚS 7/96).“
V tejto súvislosti možno teda konštatovať, že napriek systematike druhej hlavy Ústavy Slovenskej
republiky požívajú všetky práva v nej garantované a upravené rovnakú mieru ochrany zo strny
ústavodarcu.
Článok 44 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je všeobecného významu a upravuje vo
verejnom záujme generálny zákaz ohrozovania a poškodzovania vzťahujúci sa na životné
prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky uplatňujúci sa pri výkone každého základného práva
a slobody. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR spis. zn. PL.ÚS 22/06-81 „ ústava formuláciou čl.
44 ods. 3 vo vzťahu k životnému prostrediu rozširuje jeho ochranu aj do sféry prevencie tým, že
zakazuje nielen poškodzovať životné prostredie, ale zakazuje životné prostredie aj ohrozovať.
Uvedené zákazy sú zároveň komplementárnym vyjadrením povinnosti chrániť a zveľaďovať životné
prostredie, ktorá je ustanovená v čl. 44 ods. 2 ústavy.“
Záväzok štátu dbať a zabezpečiť ústavou predpísanú kvalitu t.j. šetrné využívanie prírodných
zdrojov, ekologickú rovnováhu, účinnú starostlivosť o životné prostredie je implikovaný v článku 44
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Toto ustanovenie však neznamená, že činnosti o ktoré štát dbá
a ktoré zabezpečuje, musí realizovať priamo, prostredníctvom štátnych orgánov, či už ústredných
4
alebo miestnych. Poveriť zabezpečením týchto činností môže subjekty súkromného práva, resp.
preniesť výkon tejto činnosti na orgány územnej samosprávy (PL. ÚS 3/03). Ústava Slovenskej
republiky teda stanovuje štátu povinnosť zabezpečovať úlohy v rámci starostlivosti o životné
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prostredie, čo predstavuje zakotvenie tzv. pozitívneho záväzku štátu v tejto oblasti. Ústavný súd SR
označil v judikáte spis. zn. II. ÚS 8/96 za základ pozitívneho záväzku štátu slúžiaceho na ochranu
osôb pred legislatívnou pasivitou parlamentu článok 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Podľa koncepcie materiálneho právneho štátu možno vysloviť názor, že z pozitívneho
záväzku štátu vyplýva v materiálnom právnom štáte pre zákonodarcu povinnosť prijať takú právnu
úpravu, ktorú predpokladá Ústava Slovenskej republiky a tým umožniť v plnej (ústavnej) miere
využívanie tých základných práv a slobôd, ktorých sa možno domáhať len v medziach zákonov.
Existenciu pozitívneho záväzku štátu v oblasti ochrany životného prostredia potvrdil Ústavný súd
SR v rozhodnutí spis. zn. PL. ÚS 3/03, kde uviedol: „ Zákonodarca vydaním preskúmavanej
právnej úpravy plnil príkaz základného zákona, ale aj svoj pozitívny záväzok ochrany životného
prostredia, keď ustanovil pravidlá nakladania s odpadmi s tým, že zmyslom tejto úpravy je
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady ich recykláciou,
opätovným použitím alebo získaním druhotných surovín z odpadov a v neposlednom rade
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcom zdravie ľudí a nespoškodzujúcim životné
prostredie nad stanovenú mieru.“
Dôsledok skutočnosti, že Ústava Slovenskej republiky neurčuje presne hmotnoprávny obsah
pojmu priaznivé životné prostredie, sa prejavuje aj v súdnej vymožiteľnosti práva na priaznivé
životné prostredie. Ide o pomerne zložitý proces, ktorý je tiež ovplyvnený úpravou obsiahnutou v
článku 51 a 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa
upravuje „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a
nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“.
Táto úprava implikuje účinné domáhanie sa práva v podobe úspešnej súdnej žaloby za predpokladu
porušenia subjektívneho práva žalobcu. Právny subjekt môže de facto svoje subjektívne právo na
priaznivé životné prostredie realizovať iba prostredníctvom svojich iných Ústavou garantovaných
základných práv a slobôd. V judikatúre Ústavného súdu SR možno nájsť niekoľko prípadov, kde
sťažovateľ namietal porušenia svojho subjektívneho práva na priaznivé životné prostredie, avšak
úspešne to bolo len napríklad v rozhodnutí spis. zn. II. ÚS 22/02. V tomto prípade obsahom
ústavnej sťažnosti bol návrh na vyslovenie porušenia základného práva sťažovateľov na priaznivé
životné prostredie upraveného v čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky, vyslovenie porušenia ich
základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života
upraveného v čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd, ako aj ich základného práva na súdnu a inú právnu ochranu
upraveného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, a to rozhodnutím Okresného úradu v
Banskej Bystrici, odboru životného prostredia. V tejto súvislosti Ústavný súd SR v odôvodnení
uviedol, že „ ako z odvolania sťažovateľov voči namietanému rozhodnutiu vyplynulo, účasti v konaní
sa domáhali preto, lebo ich práva a právom chránené záujmy by umiestnením stavby podľa ich
názoru mali byť dotknuté. Nešlo im teda len o posúdenie realizácie plánovaného zámeru zo
všeobecného hľadiska dopadu na životné prostredie.“ Práve skutočnosť, že Ústavný súd SR videl
v uvedenom prípade relevantnú súvislosť medzi namietaným postupom orgánu štátu a základným
právom alebo slobodou, porušenie ktorých navrhovateľ namieta, je predpokladom úspešnej
ústavnej sťažnosti. Štát musí zabezpečiť, že pri rozhodovaní o činnostiach, resp. javoch
negatívnych pre životné prostredie, ktoré môžu mať dopad na domovy jednotlivcov, zasahovať do
ich práva na súkromný život, sa musia dostatočne zohľadniť záujmy jednotlivcov (vypracovanie
relevantnej odbornej štúdie o vplyve a dopade činnosti) a uvedení jednotlivci musia mať možnosť sa
k zamýšľanej činnosti vyjadriť, spravidla prostredníctvom účasti verejnosti na rozhodovaní o činnosti
s vplyvom na životné prostredie. Štát má dosiahnuť stav spravodlivej rovnováhy medzi záujmami
jednotlivca a spoločnosti.
Pri ústavoprávnej analýze práva na priaznivé životné prostredie možno konštatovať, že
ústavodarcom zvolený prístup k vypĺňaniu absenciu definície pojmu životné prostredie v Ústave
Slovenskej republiky využitím vymedzenia pojmu v zákone, či v prípade pojmu kultúrne dedičstvo
s pomocou kritérií ustanovených pre výklad a uplatňovanie relevantných medzinárodných
dohovorov o ľudských právach a základných slobodách, sa dá hodnotiť ako vhodný a z dlhodobého
hľadiska účelný. Zároveň je potrebné pripomenúť, že aj tento prístup k definovaniu ústavou
používaných, ale nevymedzených pojmov obnáša isté riziká. Priaznivé životné prostredie priznané
Ústavou Slovenskej republiky je pojem, ktorý napriek odkazu na zákonnú úpravu nie je v nej presne
obsahovo vymedzený, čo v dôsledku kvalitatívnej zmeny takejto úpravy môže ovplyvniť aj
interpretáciu ústavy. Pri vymedzovaní pojmov tohto typu, ktoré podliehajú dynamickému vývoju a sú
v rozhodujúcej miere ovplyvnené neustálym spoločenským vývojom je žiaduce definovať ich obsah
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v zákone, a to takým spôsobom, ktorý z neho nespraví právne neurčitý pojem. Domnievam sa, že
právo na priaznivé životné prostredie by malo byť definované v zákonnej úprave, na druhej strane
stanovenie obsahu pojmu sa musí urobiť tak, aby ako právne neurčitý pojem nezvádzal
k modifikáciám pri jeho interpretácií podľa subjketívnych vecných a právnych okolností.
Právo na informácie o stave životného prostredia je upravené v článku 45 Ústavy Slovenskej
republiky, tým spôsobom, že ide o právo každého na včasné a úplné informácie o stave životného
prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Domáhať sa práv zaručených v článku 45 Ústavy
Slovenskej republiky možno, ako už je vyššie v texte uvedené, v režime čl. 51 Ústavy Slovenskej
republiky. Z dikcie samotného článku 45 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že subjektu, ktorý
môže byť fyzická osoba, ale aj právnická osoba, je garantované právo na informácie, ktoré musí
spĺňať určité kritériá, ktorými sú včasnosť a úplnosť informácie tohto druhu. Týmto spôsobom
kumulatívne určená ústavná podmienka včasnosti a úplnosti informácií o stave životného prostredia
a o príčinách a následkoch tohto stavu sa javí ako nereálna vzhľadom na neustálej zmene
podliahajúci charakter životného prostredia a s tým spojenej nepredvídateľnosti tohto stavu.
Domnievam sa, že takto formulované ustanovenie článku 45 Ústavy Slovenskej republiky
považovať len za ustanovenie deklaratórneho charakteru, ktoré je v podmienkach spoločnosti
ťažko vyplniteľné vzhľadom na ťažkú predvídateľnosť, dokonca sa dá hovoriť
o nepredpovedateľnosti, následkov stavu životného prostredia.
Domáhať sa práva na informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch
tohto stavu podľa úpravy čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky možno len v medziach zákonov ktoré
čl. 45 vykonávajú (t.j. režim článku 51 ods.1) , čo znamená že k výkonu tohto práva dochádza
ústavou povoleným spôsobom v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. V tejto súvislosti
Ústavný súd SR vo svojom náleze so spis. zn. II. ÚS 58/01 vyslovil porušenie čl. 45 Ústavy
Slovenskej republiky, keď k výkonu práva došlo spôsobom odporujúcim čl. 2 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky. V odôvodnení rozhodnutia Ústavný súd SR uviedol: „ V prípade, ak je
rozhodnutie o uplatnení alebo ochrane základného práva alebo slobody občana potrebné
uskutočniť v rámci, resp. prostredníctvom osobitného konania pred štátnym alebo iným orgánom,
úloha štátu spočíva v zabezpečení existencie a právnej úpravy takýchto konaní dostupných (na
nediskriminačnom základe) každému z nositeľov základných práv a slobôd. Ďalším kritériom
kladeným na takéto konania je, aby sa v ich rámci a ich prostredníctvom zabezpečoval reálny (a nie
iba fiktívny) výkon, resp. ochrana niektorého zo základných práv alebo slobôd občanov“ (II. ÚS
9/00). Takéto konania tvoria v právnom štáte (obdobne ako iná právna úprava týkajúca sa
základných práv a slobôd) predmet zákonnej úpravy, ktorá vytvára ústavou predvídaný právny
rámec (formu) pre výkon, ochranu, obmedzenie niektorého zo základných práv alebo slobôd, ako aj
medzí, v rámci ktorých je ich možné domáhať sa [čl. 13, čl. 51 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej
len „ústava“)]. Z uvedeného vyplýva, že konania, v rámci a prostredníctvom ktorých dochádza k
výkonu alebo ochrane niektorého zo základných práv alebo slobôd, tvoria (a v dôsledku
uvedeného) predmet zákonnej úpravy. Nemôžu byť preto uskutočňované iba na základe návrhu
zákona, pretože takáto „právna základňa“ nezodpovedá príkazu uvedených ústavných noriem.
Uvedené sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na základné právo obsiahnuté v čl. 45 ústavy, t. j. na
právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto
stavu, pretože ústavodarca (a pokiaľ ide o toto konkrétne právo) neumožnil, aby k jeho výkonu
ústavne súladným spôsobom mohlo dôjsť aj na základe návrhu zákona. Z uvedeného vyplýva, že
základnému právu podľa čl. 45 ústavy v spojení s jej čl. 2 ods. 2 zodpovedá postup orgánu štátu
opierajúci sa o platný zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale nie aj postup
opierajúci sa o návrh takéhoto zákona. Uvedené platí aj v situácii, keď by sa postup orgánu štátu
čiastočne (a po určitú dobu) opieral o návrh zákona a čiastočne o platný zákon o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, ktorý medzičasom vstúpil do platnosti. Ani v takomto prípade ústava
neumožňuje, aby k výkonu základného práva podľa čl. 45 ústavy mohlo dôjsť v konaní upravenom
iba návrhom zákona.“
Pozitívum v prospech opodstatnenia významu článku 45 Ústavy Slovenskej republiky, teda
pri pri takejto špeciálnej úprave práva na informácie, možno vidieť v prípade, ak sa dá pri tejto
konštrucii uvažovať aj o nepriamom zámere tvorcou ústavy včleniť do jeho obsahu aj nepriamo
vyjadrený pozitívny záväzok štátu, ktorého obsahom je povinnosť štátu poskytovať informácie
o stave životného prostredia a nebezpečenstve pre zdravie obyvateľov určenej oblasti, ak existuje
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hrozba závažného znečistenia, resp. iných negatívnych javov pre životné prostredie. Štát by mal
5
prijať proaktívne kroky k rozšíreniu tohto typu informácií.
Osobitnou otázkou sa javí vhodnosť takejto stručnej ústavnej úpravy garantovaného práva
na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.
Pravidlá uplatňovania práva na informácie o životnom prostredí ustanovuje zák. č. 211/ 2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a režim úpravy tzv. lex specialis zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní
a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prehľadnosti právneho poriadku nepomáha skutočnosť, že informácie
o stave životného prostredia, ktoré sa podľa Ústavy Slovenskej republiky priznávajú
v nadštandardnom režime čl. 45, sú podľa úpravy čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
dostupné v rovnakom režime ako platí pre ústavou garantované právo na informácie v čl. 26 Ústavy
Slovenskej republiky. Zákonná úprava 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov , ktorá predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z
28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ponecháva v ustanovení
§ 10 ods. 1 odkaz na zák. č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, keď odkazuje na
jeho úpravu v prípade sprístupňovania informácií o životnom prostredí na základe žiadosti. Inými
slovami režim úpravy lex specialis obsahuje obmedzenie, kde odkazuje na úpravu lex generalis pre
túto oblasť úpravy.
Záverom možno uviesť niekoľko poznámok k tejto téme. Vymedzenie definícií pojmov v tejto
oblasti je vhodné ponechať na zákonnú úpravu, a to vyhotovenú tak, aby bola dostatočne
konkrétna, ale iba v takej miere, aby neskĺzla pri stanovovaní obsahu takýchto dynamických pojmov
do sféry právnej neurčitosti, ktorá by umožňovala viacvýznamový výklad pojmov. Vo všeobecnosti
treba zdôrazniť, že všetky práva upravené v druhej hlave ústavy majú rovnakú právnu silu a
ochranu a nemožno niektoré z nich považovať za „základnejšie než základné“. Právo na informácie
o stave životného prostredia upravené v článku 45 Ústavy Slovenskej republiky je naformulované
v tomto ustanovení tak, že ustanovenie pôsobí skôr deklaratórnym charakterom. Domnievam sa, že
nový rozmer tohto ustanovenia možno vidieť v nepriamo vyjadrenom pozitívnom záväzku štátu
o jeho informačnej povinnosti. Pravidlá uplatňovania práva na informácie o životnom prostredí sú
v zákonnej úprave upravené na úkor prehľadnosti právnej úpravy, čo môže spôsobiť ich menšiu
efektivitu využitia.
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SUDCOVSKÁ ETIKA A JEJ VNÍMANIE SPOLOČNOSŤOU
Matúš Jakub
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: V tomto príspevku sa zameriavam na sudcovskú etiku, a jej vnímanie spoločnosťou. Vo
vedomí Slovenskej spoločnosti rezonuje názor, ktorý by sa dal označiť ako zlý a s negatívnym
výhľadom. Slovenská spoločnosť vníma sudcov ako chronických porušovateľov zákona. Ale je to
skutočne tak, alebo je to iba hlas neúspešných strán na konania súde? Alebo je to tiež dôsledok
snahy určitých skupín získavať určitých sudcov na svoju stranu a všetko zakrývať rúškom
zákonnosti? Toto vnímanie morálnosti sudcov a dôveryhodnosti súdov je často ovplyvňované aj
snahami médií o získavanie senzácií, preto často používajú v mediálnych výstupoch údaje, ktoré
síce nie sú nesprávne, ale sú značne prikrášlené, za účelom vyvolať senzáciu, a tým zmiasť
čitateľa, ktorý nie je odborníkom v danej problematike.
Kľúčové slová: sudcovská etika, spravodlivosť, nezávislosť, sudca, korupcia.
Abstract: In this article I focus on judicial ethics, and the perception of society. Conscious of the
Slovak resonates opinion, which could be described as bad and with a negative outlook. Slovak
Society sees judges as chronic violators of the law. But is it really so, or is it just voice unsuccessful
party to the court proceedings? Or is it also a result of the efforts of some groups to acquire certain
judges on his side and all obscure guise of legality? This perception of morality and credibility of
judges of the courts is often influenced by the efforts of obtaining media sensationalism, so often
used in media output data, which, while not wrong, but are considerably embellished, in order to
cause a sensation, and thereby confuse the reader who is not an expert in this issue.
Keywords: judicial ethics, justice, independence, judge, corruption.
1

Výňatok z ústavy Slovenskej Republiky
Čl. 46
(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a
nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
Čl. 47
(3) Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní.
Je len málo krajín, v ktorých sa sudcovia sami rozhodli vyjadriť sudcovskú etiku formou
kódexu. Etický kódex nemajú ani anglickí, ani nemeckí sudcovia. Zo severských krajín sú to len
Dáni, z južných krajín Taliani. Asi najpodrobnejší etický
kódex sudcov, prokurátorov a
vyšetrovateľov spomedzi postkomunistických krajín má Bulharsko. Schválený bol Najvyššou
súdnou radou v roku 2008. Celkom iná, viac ako storočná je tradícia sudcovského kódexu existuje
v USA, ale aj v Kanade.
Združenie sudcov Slovenska v roku 2001 prijalo Etický kódex sudcovskej etiky. Etické
zásady v ňom obsiahnuté, môžeme len ťažko považovať za mravné princípy, ktoré by sa stali
vnútornou výbavou sudcov a ktoré by boli počas jeho existencie sudcami akceptované a účinne
vynucované. Jeho obsah je skôr proklamačný, veľmi všeobecný, nehmatateľný a z týchto dôvodov
je aj ťažko aplikovateľný, merateľný alebo kontrolovateľný.
Z väčšiny prieskumov vyplýva, že vnímanie sudcovskej etiky a morálky je v spoločnosti veľmi
negatívne. Z prieskumu agentúry Focus pre Transparency International realizovaného v roku 2009
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vyplynulo, že každý druhý Slovák vníma súdy ako skorumpované a oproti roku 2006 vzrástlo
2
vnímanie klientelizmu na súdoch o tretinu .
Dávny grécky mysliteľ a aj právny teoretik a moralista Sokrates bol presvedčený, že dobrému
3
sudcovi stačí pozorne počúvať, múdro odpovedať, vytrvalo študovať a nestranne rozhodovať. Teda
všetko to, čomu hovoríme múdrosť, ktorá vzniká na priesečníku intelektu, životnej skúsenosti a
mravného citu. Ak hľadáme odpoveď na otázku, prečo sudcovia v dnešnej dobe nepožívajú dôveru
verejnosti, resp. ak požívajú tak veľmi mizivú, odpoveďou rozhodne nie je nedostatok ich intelektu
alebo životnej skúsenosti, ale nedostatok dávky mravného citu. Ten sudcom chýba aj preto, že
spoločnosti trvalo veľmi dlho, než prišla od nej požiadavka, že sudca má a musí byť morálnou
autoritou. Až udalosti posledných pár rokov konečne dali šancu sudcom verejne odkryť svoje
morálne kvality. Sudcovia sa rozhodne nesprávali v ostatnom čase ako elita národa, ako tí, ktorí od
seba žiadajú viac, ako ostatní. Narážam na tomto médiami prepieranú kauzu „Bonano“, kde
samozrejme nehodnotím trestnosť ich konania, ale spoločenskú nevhodnosť konania sudcov
a prokurátorov a advokátov, a ako veľmi zlý signál pre spoločnosť a taktiež ich požiadavka
odškodnenie od médií, ktoré poukázali na túto nevhodnosť, čo ich v očiach bežných ľudí stavalo na
vyššie postavenie, ako ľudí, ktorí nerešpektujú morálku.

Graf 1: Index vnímania korupcie

4

Podľa najnovšieho vydania svetového rebríčka vnímania korupcie z roku 2012 od
Transparency International skončilo Slovensko na 62.mieste zo 176 hodnotených krajín. Je to piate
najhoršie umiestnenie z krajín Európskej únie, kde horšie skončili krajiny ako Rumunsko, Taliansko,
Bulharsko a Grécko. Komentovať dôvody prečo skončili tieto krajiny horšie ako Slovensko je
zbytočné. Podľa hodnotenia, ktorý reflektuje úroveň vnímania podnikateľov a expertov z roku 2011 a
úvodu roku 2012, je z krajín V4 najlepšie Poľsko na 41. mieste, potom Maďarsko na 46. mieste a
Česká republika na 54. mieste. Celkovo najvyššie skončili v hodnotení krajiny podľa rebríčka Nový
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Gabriel Šípoš riaditeľ Transparency Internation Slovensko - Prieskum agentúry Focus pre
Transparency International Slovensko, 2009
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Zéland, Dánsko a Fínsko. Naopak, najhoršie skončili krajiny ako Afganistan, Severná Kórea
5
a Somálsko, ktoré sú vnímané ako najviac najskorumpovanejšími.
Na základe spomenutých prieskumov, ktoré odrážajú názor a nálady vo verejnosti môžeme
predpokladať, že slovenské súdnictvo je v neporiadku a zmätku. Ale prečo?
Hlavný problém spočíva v tom, že slovenská verejnosť nedôveruje svojim sudcom. V žiadnej
inej európskej krajine, nie je dôvera v súdnictvo taká nízka ako na Slovensku. Ak dve tretiny našich
občanov nedôverujú sudcom a teda ani súdom a justícií, tak to ovplyvňuje aj legitimitu celej justície.
Z uvedených prieskumov môžeme vyvodzovať, že ľudia nedôverujú súdom, pretože ich vnímajú ako
skorumpované a spolitizované. Celá slovenská spoločnosť je politicky veľmi polarizovaná, čo sa
odrazilo a prejavilo aj v posledných voľbách, kde ľavé politické spektrum predstavuje jedna veľká
6
strana a pravé politické spektrum je reprezentované rozdrobenými menšími stranami. Tieto dve
veľké politické zoskupenia samy seba navzájom vnímajú ako nepriateľov, bez akýchkoľvek
spoločných tém a bez akejkoľvek možnosti spolupráce a to sa prenáša aj do justície. Dobre to bolo
vidieť počas posledných volieb, keď sa viaceré strany jednoznačne vymedzili voči možnej spolupráci
s Robertom Ficom, takýmto vymedzením tu vznikli dva tábory. Súčasťou tejto politickej hry a tohto
rozdelenia politického spektra sú aj slovenskí sudcovia, ktorí verejne vystupovali a zúčastňovali sa
na politickej predvolebnej diskusii, písali otvorené listy, čo je v Európskych krajinách pomerne
neobvyklé a nezvyčajné.
Je ale ťažké zhodnotiť, či je takéto vystupovanie sudcov jednoznačne správne alebo
jednoznačne nesprávne. Každopádne ale je to jasný dôkaz hlbokého rozdelenia a polarizácie celej
spoločnosti na dva tábory. Celá naša spoločnosť je prerastená korupciou, to nie je len prípad
justície. Polemikou či je to pravda alebo nie sa nebudem na tomto mieste zaoberať a takisto
nebudem na tomto mieste rozoberať hodnovernosť uskutočnených výskumov alebo hodnotení
organizácií, ktorých je aj Slovenska republika členom. Nemôžeme teda hľadať jedného vinníka,
zodpovedná je celá spoločnosť. Na základe výskumu, mi takmer každý respondent kladne
odpovedal, že na Slovensku je veľa byrokracie, ale vždy sa nájde niekto, kto za nejaký úplatok
ponúkne pomoc. Otázka bola smerovaná všeobecne teda, sa týkala celého systému, či už
zdravotníctva, školstva, štátnej správy. Toto je skutočne náš celospoločenský problém, tak sa
nemôžeme čudovať, že v podobnom stave je aj súdnictvo.
Ďalším zaujímavým a nemenej významným faktom je, že slovenskí sudcovia majú lepšie
platy, ako je európsky priemer, a v posledných dňoch žiadajú stále viac. Bolo by teda
odôvodniteľné, ak by sa všeobecné škrty v čase krízy dotkli aj ich miezd? Vieme ale, že náš
7
Ústavný súd označil takéto škrty v platoch sudcov za protiústavné. V zahraničí je to opäť inak.
Škrtalo sa všetkým verejným funkcionárom vrátane sudcov.
Nedá sa ale s týmto tvrdením súhlasiť, že je to zásah do nezávislosti sudcov. Podľa môjho
osobného názoru s týmto nesúhlasím s tým, že existuje zásada, že sudcovia by mali dostávať plat,
ktorý je adekvátny vážnosti ich postavenia v spoločnosti a zároveň eliminuje riziko ich
podplatiteľnosti. Ale ak neklesneme pod túto hranicu, nevidím dôvod, prečo by ich platy mali byť
nedotknuteľné. Pri tomto by som sa pristavil. Vedomé, či nevedomé podnecovanie antagonistického
vzťahu medzi sudcom a prokurátorom na strane jednej a štátom, jeho inými orgánmi, či dokonca
občanmi, na strane druhej, sa pre riadne fungovanie systému verejnej moci v SR, v ktorom by
orgány verejnej moci mali pôsobiť a vystupovať vo vzájomných vzťahoch i voči občanovi synergicky,
javí ako mimoriadne nevhodné a kontraproduktívne. Toto nevhodné manipulovanie médiami sa
objavilo vo viacerých slovenských médiách ako napríklad v internetových novinách na stránke
spravy.pravda.sk v príspevku s názvom "Sudcovia a politici budú mať aj naďalej výsadné platy"
uverejnenom 14. novembra 2012 bol uvedený okrem iného aj nasledovný text:
"Podľa návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by sa mali sudcom od januára dvihnúť platy
priemerne o 230 eur, čím by sa dostali na úroveň 3.633 eur. Podobne sú na tom aj prokurátori, ktorí
8
by mali zarábať v priemere 3.393 eur."
Alebo aj v ďalšom príspevku s názvom: "Platy sudcom obmedzia ústavným zákonom"
9
uverejnenom 12. novembra 2012:
5

http://www.transparency.sk/sk/vystupy/prieskumy/
http://app.statistics.sk/nrsr2012/sr/tab3.jsp?lang=en
7
http://www.sme.sk/c/5951034/na-vyssie-platy-sudcov-stat-potrebuje-miliony.html
8
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/251829-sudcovia-a-politici-budu-mat-aj-nadalej-vysadneplaty/
6
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"Uťahovanie opaskov sa napokon dotkne aj sudcov a prokurátorov. Ich platy sa na budúci
rok zrejme nezvýšia priemerne o 230 eur, ako s tým počíta návrh zákona o štátnom rozpočte.
Zostať by mali na úrovni tohto roka, čo je priemerne okolo 3 400 eur."
Po prečítaní citovaného textu si čitateľ, ktorý nie je znalý platových pomerov v justícii, vytvorí
predstavu, že všetci sudcovia a prokurátori v Slovenskej republike majú plat (nie je uvedené, či
hrubý alebo čistý?) vyšší ako 3000 EUR, resp. 3400 EUR. Pre výpočet platov sudcov a prokurátorov
je základným údajom priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve, ktorú každý rok zverejňuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR formou
oznámenia na základe správy Štatistického úradu SR. Priemerná mesačná nominálna mzda
10
zamestnanca v národnom hospodárstve bola za rok 2011 = 786 EUR
Plat poslanca Národnej rady SR je:
Výpočet platov sudcov a prokurátorov je naviazaný na (hrubý základný) plat poslanca
11
národnej rady , ktorý je trojnásobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve teda 3-násobok sumy 786 EUR = 2358 EUR.
12
Plat sudcu Najvyššieho sudcu SR sa rovná platu prokurátora Generálnej prokuratúry SR :
Hrubý mesačný plat sudcu Najvyššieho súdu SR (alebo prokurátora Generálnej prokuratúry
13
SR) je 1,3 násobok platu poslanca Národnej rady SR = 1,3 x 2358 eur = 3065,4 EUR
Čistý plat sudcu najvyššieho súdu (prokurátora generálnej prokuratúry) po odpočítaní
odvodov a daní je cca 2300 EUR. Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je
mesačne 127,73 EUR
Plat začínajúceho sudcu okresného súdu je:
Hrubý mesačný plat sudcu okresného súdu (I. skupina, 1. stupeň = 90 %) je 2122,20 eur.
Čistý plat sudcu okresného súdu po odpočítaní odvodov a daní je cca 1545 EUR. Paušálna náhrada
nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 88,42 EUR
Plat začínajúceho prokurátora okresnej prokuratúry je:
Hrubý mesačný plat prokurátora okresnej prokuratúry (I. skupina, 1. stupeň = 85 %) je
2004,30 EUR. Čistý plat prokurátora okresnej prokuratúry po odpočítaní odvodov a daní je cca 1466
eur. Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 83,51 EUR
Plat sudcu okresného súdu s 10-ročnou praxou je:
Hrubý mesačný plat sudcu okresného súdu (I. skupina, 1. stupeň = 100 %) je 2358 EUR.
Čistý plat sudcu okresného súdu po odpočítaní odvodov a daní je cca 1704 EUR. Paušálna náhrada
nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 98,25 EUR
Plat prokurátora okresnej prokuratúry s 10-ročnou praxou je:
Hrubý mesačný plat prokurátora okresnej prokuratúry (I. skupina, 1. stupeň = 100 %) je
2358 EUR. Čistý plat prokurátora okresnej prokuratúry po odpočítaní odvodov a daní je cca 1704
EUR. Paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie je mesačne 98,25 EUR
Kvôli objektivite je potrebné uviesť, že sudcovia a prokurátori majú 13. a 14. plat, ktoré sú
vyplácané v júnovom resp. v decembrovom výplatnom termíne. Ak aj tieto ďalšie dva platy
rozpočítame na celý rok pri sudcoch a prokurátoroch na okresnej úrovni sa priemerný mesačný plat
9

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/251770-platy-sudcom-obmedzia-ustavnym-zakonom/
údaj uverejnený v oznámení Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z
22. marca 2011 na základe správy zo Štatistického úradu Slovenskej republiky
11
§ 2 odsek 1 zákona č. 120/12993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
Slovenskej republiky:
(1) Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "poslanec") patrí plat vo výške
trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa odseku 2 zaokrúhlený nahor na celé euro
(ďalej len "plat poslanca"), začínajúc dňom zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky.
12
§ 95 odsek 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry:
(1) Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanovenému osobitným zákonom.
13
§ 66 odsek 1 zákona č. 358/2000 Z. z. o súdoch a sudcoch:
(1) Základným platom sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu je plat
rovnajúci sa 1,3 násobku platu poslanca národnej rady mesačne, ktorý mu patrí od prvého dňa
mesiaca, v ktorom bol na najvyšší súd alebo Špecializovaný trestný súd pridelený alebo preložený.
10
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zvýši v hrubom o cca 330 EUR až 500 EUR, resp. v čistom o cca 250 EUR až 400 EUR podľa dĺžky
praxe. Z toho je zrejmé, že aj pri zvolení takéhoto matematického prístupu je údaj o priemernom
plate sudcu a prokurátora 3600 EUR nereálne číslo. A ešte jedna relevantná poznámka k výške
platov: Je veľký rozdiel mať uvedený príjem v Bratislave kde sú vysoké životné náklady alebo v
menšom okresnom meste, kde sú náklady na život oveľa nižšie. Existujúca právna úprava platov
sudcov a prokurátorov nezohľadňujú index životných nákladov v jednotlivých mestách Slovenska, a
ani zaťaženosť či náročnosť vybavovanej agendy, ktorá je často daná aj objektívne, napríklad sídla
väčšiny ústredných štátnych orgánov a inštitúcií sú v Bratislave a podobne.
Ďalším faktom vnímaným spoločnosťou veľmi negatívne sú diskriminačné žaloby stoviek
slovenských sudcov, ktorí žiadajú štát, aby im doplatil rozdiel v platoch oproti ich kolegom zo
Špeciálneho súdu. Samozrejme, nemôžeme sudcom ubrať ich právo obrátiť sa so svojimi
súkromnými záležitosťami na súd, rovnako ako ho majú ostatní občania. Ale toto je špeciálna kauza
svojím rozsahom i podstatou. Hlavný problém spočíva v tom, kto má o týchto žalobách rozhodnúť.
Absurdnosť situácie dokazuje aj príklad, ktorý uvádzame v správe. Bratislavská sudkyňa rozhodla v
prípade jednej takejto žaloby svojho kolegu kladne a vzápätí sa ukázalo, že aj ona sama sa súdi so
štátom v tej istej veci. To je stav, ktorý je veľmi ťažké pochopiť. V takejto situácii je takmer absolútne
vylúčené, aby sudkyňa rozhodla nestranne, aj keď musíme pripustiť, že tu existuje aj takáto
možnosť. Z týchto zjavných dôvodov, by sa diskriminačné žaloby sudcov sa mali riešiť mimo
slovenských súdov, aby sa zamedzilo možným špekuláciám o nestrannosti súdov a o „priklepávaní“
si odmien medzi kolegami sudcami. Možným riešením tejto nešťastnej situácie by mohla byť arbitráž
alebo prizvanie nejakých zahraničných sudcov, ktorí by spor rozhodli skutočne nezaujato, čo by
vyslalo signál o snahe slovenských sudcov byť morálnymi osobnosťami, ktorým ide o všeobecného
dobro, nielen o vlastný prospech a o snahu rozhodovať nestranne a nezaujato. Ale situácia, ktorá
nastala, keď systém súdnictva dovolil a nechal sudcov, aby rozhodovali o žalobách, do ktorých sú
oni sami osobne zainteresovaní a navyše sú všetci kolegovia je z pohľadu kontinentálneho
právneho systému absurdná, pretože správanie, alebo konanie, ktoré spôsobuje pochybnosti
o transparentnosti a navodzuje dojem korupcie, kedy si „sudcovia, samy medzi sebou rozhodujú“ je
nešťastný od samého začiatku a vzbudzuje len pochybnosti v očiach verejnosti.
Podľa môjho názoru sú tieto žaloby v rozpore s článkom šesť Európskeho dohovoru
o ľudských právach a základných slobodách, ktorý garantuje právo na spravodlivé súdne konanie
14
pred nestranným súdom. Túto záležitosť by ale samozrejme rozhodne mal posúdiť Ústavný súd.
Právo na spravodlivý proces treba chápať aj ako záväzok štátu vytvoriť podmienky a povinnosť
zabezpečiť právo na spravodlivé súdne konanie pred nestranným súdom stále a bez rozdielu, a bez
akejkoľvek výnimky, aj v takomto netypickom prípade, kedy sa o svoje práva domáhali občania,
ktorí boli sudcami.
Veľmi často sa objavuje v médiách prezentovaný problém, že sudcovská komunita na
Slovensku je malá, všetci sa navzájom poznajú a sú priatelia. Toto prezentovanie považujem za
nesprávne a čisto bulvárne správanie médií. Dôvod je veľmi jednoduchý a prozaický. Na Slovensku
máme veľmi veľa sudcov v prepočte na obyvateľa aj vzhľadom na to, aká sme malá krajina
v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, je ich naozaj veľa. Problém tohto stavu vidím v stave
občianskeho procesného práva. To by sa malo prepracovať od základov, aj vzhľadom na fakt, že
kódexy občianskeho práva sú už zastarané a nespĺňajú už požiadavku na modernú legislatívu.
Ďalším dôvodom je vďaka platnej legislatívy existuje priveľa možností, ako umelo a účelovo
naťahovať súdny proces. A potom je to aj problém vybavenosti súdov. Taktiež veľa záleží aj na
sudcovi - či uzná rôzne výhovorky na odročenie, či vynakladá dostatok úsilia, aby sa proces čo
najrýchlejšie skončil. Toto všetko by sa malo odstrániť aj zmenami v procesnom práve.
14

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5989ED6B-D455-48DE-A1434F7491582C98/0/Convention_SLK.pdf: ČLÁNOK 6, Právo na spravodlivé súdne konanie
1) Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná
nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach
alebo záväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený. Rozsudok musí byť
vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého alebo časti procesu
v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti,
keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu
považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by vzhľadom na osobitné okolnosti mohla byť
verejnosť konania na ujmu záujmom spravodlivosti.
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Z týchto dôvodov a zo zjavných nedostatkov, by bolo vhodné upraviť a skonkretizovať etický
kódex sudcov. Nový kódex by mal dávať do centra pozornosti zásadu nezávislosti sudcu, zásadu
nestrannosti sudcu, zásadu spravodlivosti a transparentnosti, zásadu tolerancie a úcty, zásadu
zdržania sa nevhodného správania a zásadu nepodplatiteľnosti a zásada mlčanlivosti.
Sudca by mal spĺňať požiadavku nezávislosti voči celej spoločnosti. Za nezávislého sudcu,
preto môžeme považovať sudcu vtedy, keď sa pri výkone svojich povinností riadi výlučne svojím
vnútorným presvedčením, platnými zákonmi a všeobecnými etickými zásadami platnými v
spoločnosti. Pre inštitút nezávislého sudcu je dôležité, aby nepodliehal tlaku, nátlakom,
ovplyvňovaniu, ani priamemu či nepriamemu vplyvu vyvíjanému predstaviteľmi iných štátnych
orgánov, alebo iných zložiek moci v štáte, ktoré sú alebo nie sú súčasťou justičného systému, zo
strany jednotlivcov alebo ich záujmových skupín.
Nestrannosť sudcu spočíva v spôsobe práce a v zhodnotení faktov, v prejednávanom spore
alebo prípade vychádza výlučne z objektívnej analýzy predložených dôkazných prostriedkov,
zachováva si odstup od všetkých strán konania a ich právnych zástupcov, ďalej sa vystríha sa
nevhodného správania, ktoré by mohlo byť interpretované ako preferečné (zvýhodňujúce)
zaobchádzanie, zaujatosť či predpojatosť na základe rasy, pôvodu, etnickej, rodovej, náboženskej
príslušnosti, vzdelania, osobného presvedčenia, politickej príslušnosti, osobného či verejného
postavenia alebo materiálnych statkov, sympatií resp. nesympatií k stranám sporu alebo ich
právnym zástupcom.
Ako spravodlivého sudcu by sme mali chápať sudcu, ktorý vo svojej pracovnej disciplíne
berie do úvahy špecifiká každého individuálneho prípadu v rámci právnych predpisov a prijíma
rozhodnutia v súlade so všeobecnými ľudskými hodnotami a hodnotami demokratického právneho
systému. Zárukou spravodlivého konania sudcov by bola ich transparentnosť.
Úctivý sudca je úctivým ak prejavuje otvorenosť a trpezlivosť pri počúvaní oboch strán sporu
a ochotu vypočuť nové argumenty, názory a stanoviská, ktoré súvisia s prejednávanou vecou.
Sudca je zdvorilý vtedy, keď svojím správaním a konaním vždy preukazuje náležitú úctu svojim
kolegom, stranám sporu ich právnym zástupcom a iným účastníkom súdneho konania.
Veľmi podstatnou zložkou sudcovskej etiky by mala byť bezúhonnosť sudcu. Sudca nesmie
prijímať žiadne priame alebo nepriame materiálne výhody, bez prihliadania na ich povahu. Musí
mať na zreteli, či takéto prijatie výhod by mohlo vrhnúť tieň pochybností na jeho nezávislosť. Toto
veľmi úzko súvisí s požiadavkou slušnosti na sudcov. Slušnosť znamená, že sa sudca cielene
vyhýba všetkým aktivitám, ktorými by sa spreneveril profesijnej cti a nenaplnil by tak oprávnené
očakávania spoločnosti spojené s výkonom jeho funkcie sudcu s prihliadnutím na predchádzajúce
uvedené zásady. Sudca by sa taktiež mal vyznať v slovenskom právnom poriadku,
v medzinárodnom a európskom práve a taktiež preukázať schopnosť dodržiavať tieto normy
v praxi.Táto spôsobilosť a kvalifikovanosť sudcu sú základným predpokladom efektívneho výkonu
jeho profesijných povinností. Sudcovia sú taktiež pod veľmi tlakom hlavne médií, preto je veľmi
dôležité aby zachovávali mlčanlivosť týkajúcu sa ich profesijnej činností a prejednávaných prípadov
a informácií, s ktorými sa stretli pri výkone svojej funkcie, prípadne, ktoré by mohli zvýhodniť alebo
znevýhodniť stranu sporu.
Zavedenie moderného sudcovského kódexu nepovažujeme za krok, ktorý by hneď odstránil
nedostatky a problémy s ktorými zápasí slovenská justícia. Nový etický kódex by mal byť akýmsi
vodítkom a navigáciou pre sudcov, čo je od spoločnosti požadované a žiaduce od sudcov. Taktiež
by pomohlo pri riešení niektorých disciplinárnych konaní proti sudcom, kedy často nie je jasné, či
sudca prekročil svoje právomoci, alebo či jeho správanie mohlo ohroziť vážnosť súdov,
a v konečnom dôsledku či aj bol dôvod na začatie disciplinárneho konania.
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LEGISLATÍVNE KOMISIE ALEBO ŠKRTENIE NORMOTVORCU
Milan Hodás
Odbor pre európske záležitosti, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Abstrakt: Ako každý systém, i systém normotvorby potrebuje spätnú väzbu, ktorej absencia vždy
vedie k zrúteniu systému – deformácii právneho poriadku. K absencii spätnej väzby normotvorby
dochádzalo na úrovni exekutívy z dôvodu monokratického politického (mocenského) riadenia
normotvorby. Existencia legislatívnych komisií, ako subjektu u ktorého absentuje priama
podriadenosť pod ministra resp. vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, má potenciál vytvoriť
nevyhnutnú spätnú väzbu pre podzákonnú normotvorbu.
Kľúčové slová: legislatívne komisie, normotvorba, kontrola – spätná väzba, kvalita, požiadavky na
normotvorbu.
Abstract: Like any system, also the system of law-making needs feedback, absence of which
always leads to the system crashes – deformation of legal system. The absence of feedback for the
law-making occurred on governmental level of law-making due to the monocratic political (influence
of power) governing of law-making. The existence of legislative committees, as an entity in the
absence of direct subordination to the minister, or head of a governmental agency, has the potential
to create the necessary feedback for the by-law law-making.
Key words: legislative commissions, law-making, scrutiny- feedback, quality, requirements for the
law-making.
1

ÚVOD
Skúmať problémy spojené s podzákonnou normotvorbou (najčastejšie jej zneužívaním)
a skúmať riešenie týchto problémov je ťažko možné bez úvodu venovanému verejnej moci. Práve
skúsenosti so zneužívaním moci formovali v modernom právnom štáte doktrínu enumeratívnosti
štátnych pretenzií, doktrínu legálnej licencie a zákazu zmocniť orgán verejnej moci k ľubovôli.
Verejná moc musí byť vykonávaná secundum et intra legem (na základe zákona a v jeho
medziach). Výkon moci musí byť legitímny a legálny, pričom pod pojmom legitímna moc je potrebné
chápať moc, ktorá zodpovedá predstavám obyvateľstva danej krajiny o nutnej štátnej moci.
Podstatou legitimity je teda viera ľudí v to, ži ich prosperita (materiálna i duchovná) je závislá na
1
zachovaní a podpore určitého poriadku v spoločnosti. Legalita (zákonnosť) štátnej moci je
v súčasnej dobe bytostne spätá s princípom právneho štátu. To predovšetkým znamená, že štátnu
moc by mali vykonávať len orgány a inštitúcie stanovené a vytvorené na základe ústavy a zákonov,
a to v medziach zákonmi stanovenej kompetencie a spôsobmi, prostriedkami a procedurálnymi
2
postupmi stanovenými zákonom. Tieto zákony zároveň musia mať určitú kvalitu determinovanú
prirodzenoprávnymi princípmi. Ak by teda štátna moc nepostupovala na základe a v medziach
zákonov, ktoré spĺňajú požiadavku zlučiteľnosti s prirodzenoprávnymi princípmi, stráca legitimitu
i legalitu.
3
V jednej svojej žalobe proti Timokratovi sa Demosthenes kriticky vyjadruje k neuváženým
zmenám právneho poriadku a opisuje príklad gréckeho mesta Locris, ktoré zabezpečovalo
elimináciu neuvážených zmien právneho poriadku a jeho stabilitu naozaj originálnym spôsobom. Kto
chcel v tomto meste vydať nový zákon, musel si najskôr dať na krk slučku a tak svoj návrh zákona
predniesť pred zhromaždením obyvateľov mesta. Ak sa obyvateľom mesta zdal návrh zákona
slušný a spravodlivý, navrhovateľ odišiel živý, ak nie, zatiahli slučku na krku navrhovateľa a uškrtili
1

KLÍMA, Státověda,, s. 37
ZOUBEK, Právověda a státověda, Úvod do právního a státovědníhomyšlení, s. 261
3
Ide o významného štátnika a rečníka žijúceho v starovekých Aténach v rokoch 384 až 322 pred
Kristom. Pozri napr. WORTHINGTON (ed.), Demosthenes statesman and orator, s. 1
2
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4

ho.. . Ironicky možno poznamenať, že dnešného normotvorcu nemá kto uškrtiť a tak napriek takmer
dokonalým právnym teóriám o legitimite a legalite verejnej moci a potrebe kvalitných právnych
predpisov reflektujúcich na prirodzenoprávne princípy, dochádza k rozsiahlej erózii ich kvality. Za
stále kratší čas, ktorý sa v praxi vyhradzuje pre tvorbu nového predpisu je ťažké vytvoriť kvalitný
nový právny predpis, ktorý bude vnútorne konzistentný a bez problémov zapadne do systému
tvoreného obrovským množstvom existujúcich právnych predpisov. Táto hektika normotvorby je
navyše často spájaná s faktorom nedostatočnej inštitucionálnej pamäte orgánu štátnej správy
participujúceho na normotvorbe (neskúsení alebo preťažení legislatívni pracovníci pracujúci navyše
pod tlakom politického zadania, ktorému nevedia dostatočne čeliť...).
Takže na jednej strane stoja teórie o bezrozpornosti právneho poriadku, legitimite, legalite,
ústavnosti a prirodzenoprávnych princípoch a na druhej strane pragmatická bezvedomá
postmoderná normotvorba inklinujúca k bezhodnotovému rýchlemu vyhoveniu spoločenskej alebo
politickej objednávky. Normotvorca si navyše na úrovni exekutívy zjednodušuje svoje úlohy
prijímaním podzákonných právnych predpisov, ktoré svojim obsahom prekračujú možnosti
podzákonnej normotvorby – obsahujú to, čo by malo byť regulované zákonom.
2

PODZÁKONNE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A ÚSTAVNÉ
POŽIADAVKY NA NORMOTVORBU
Enumeratívnosť štátnych pretenzií má výrazný vplyv na normotvorbu všeobecne a vytvára
negatívne limity, ktoré nesmie podzákonná normotvorba prekročiť. Ešte raz je preto potrebné
zopakovať, že podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa článku 13 Ústavy
Slovenskej republiky možno povinnosti ukladať iba:
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických
osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2. Medze základných práv a slobôd možno upraviť len
zákonom a za podmienok stanovených Ústavou slovenskej republiky. Článok 2 ods. 3 Ústavy
Slovenskej republiky ďalej stanovuje, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho
nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá. Iba zákonom možno zriadiť ústredný orgán
štátnej správy a miestny orgán štátnej správy (článok 122 Ústavy Slovenskej republiky). Ministerstvá
a iné orgány štátnej správy môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy len na základe a len
v medziach zákonného splnomocnenia (článok 123 Ústavy Slovenskej republiky).
Zákonom sa teda majú upraviť podstatné otázky, t.j. práva a povinnosti adresátov právnych
noriem, rozsah nárokov adresátov právnych noriem, kompetencie subjektov aplikujúcich verejnú
moc, rámcové vymedzenie spôsobu ich konania a sankcie za porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov. Podzákonná normotvorba teda môže obsahovať iba špecifické podrobnosti,
ktoré neznamenajú zásadný zásah do všeobecného rámca právnej regulácie tvorenej zákonom.
V praxi sa však možno veľmi často stretnúť so situáciou, keď sú obsahom podzákonných
právnych predpisov zásadne prekračované ústavné a zákonné limity pre podzákonnú normotvorbu
(exekutíva prekračuje svoju moc). Alebo parafrázujúc Demosthéna, podzákonného normotvorcu
nemá kto uškrtiť... .
Monokraticky riadené ministerstvá, resp. ústredné orgány štátnej správy často generujú
situáciu, keď vzhľadom na priamu podriadenosť úradníkov, minister, resp. iný vedúci pracovník
nedostáva dostatočnú spätnú väzbu k svojmu politickému zadaniu pre podzákonnú či zákonnú
normotvorbu.
3

LEGISLATÍVNE KOMISIE
Uznesením č. 620/2012 vláda Slovenskej republiky schválila novelu Štatútu legislatívnej rady
vlády Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013 a ktorou boli zavedené stále
pracovné komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky z dôvodu, že aplikačná prax
preukazuje plné opodstatnenie ich existencie. Stále pracovné komisie už teda v minulosti existovali,
boli však zo Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády
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Slovenskej republiky č. 693 z 13. októbra 2010 vypustené. V porovnaní s pôvodným stavom sa
5
zavádzajú štyri stále pracovné komisie:
Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky,
Stála pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri
Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky,
Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
Stála pracovná komisia pre technické predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Predsedu, tajomníka a ďalších členov stálej pracovnej komisie vymenúva a odvoláva predseda
6
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Členom stálej pracovnej komisie je vždy aj zástupca
sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky.
Účelom zriadenia stálych pracovných skupín je prerokúvanie podzákonných predpisov
ústredných orgánov štátnej správy z hľadiska ich súladu s právnym poriadkom a legislatívnotechnickými pravidlami pre normotvorbu. Bez existencie stálych pracovných skupín je totiž „pánom“
legislatívneho procesu podzákonných predpisov ústredný orgán štátnej správy (najčastejšie
ministerstvo) resp. jeho politickí reprezentanti a úradníci, čo v praxi znamená, že tomuto
legislatívnemu procesu chýba kritická protiváha, či spätná väzba. Spätná väzba tvorená v rámci
medzirezortného pripomienkového konania sa totiž v praxi ukazuje ako
nedostatočná.
Sformulovanie pripomienky, prípadne zásadnej pripomienky v rámci medzirezortného
pripomienkového konania je totiž úplne na dobrej vôli pripomienkujúcich subjektov. Účelom
zriadenia stálych pracovných skupín je však obligatórne prerokovanie a teda obligatórna kontrola
tvorby podzákonných právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy. Predkladateľ musí
návrh vyhlášky resp. iného podzákonného predpisu ústredného orgánu štátnej správy upravený
podľa výsledkov pripomienkového konania zaslať stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády
SR príslušnej podľa obsahu vyhlášky (predpisu) so žiadosťou o prerokovanie a zaujatie stanoviska.
Ak z obsahu návrhu vyhlášky jednoznačne nevyplýva, ktorá stála pracovná komisia je príslušná na
jeho prerokovanie, prerokuje ho stála pracovná komisia, ktorá je vecne najbližšie príslušná alebo
stála pracovná skupina určená na základe dohody predsedov stálych pracovných skupín.
V prípade, že návrh vyhlášky posudzujú viaceré stále pracovné komisie, určí sekretariát
Legislatívnej rady vlády SR, ktorá z nich vypracuje tzv. súhrnné stanovisko. Stála pracovná komisia
by mala prerokovať návrh vyhlášky a zaujať k nemu stanovisko do 30 dní odo dňa doručenia návrhu
vyhlášky. Do 10 dní od prerokovania zašle stála pracovná skupina toto stanovisko predkladateľovi
a to v listinnej ako aj elektronickej podobe. Ak predkladateľ nesúhlasí so stanoviskom Legislatívnej
rady vlády SR v časti, v ktorej sa namieta:
prekročenie zákonného splnomocnenia na vydanie vyhlášky alebo iný rozpor navrhovanej
vyhlášky s právnym predpisom vyššej právnej sily,
nezrozumiteľnosť alebo vnútorná rozpornosť navrhovaného textu vyhlášky,
alebo závažné nedodržanie legislatívnotechnických pokynov,
musí predložiť vec na rozhodnutie predsedovi Legislatívnej rady vlády SR a na zaujatie stanoviska
Legislatívnej rady vlády SR. Až po úprave návrhu vyhlášky podľa stanoviska stálej pracovnej
komisie, resp. podľa rozhodnutia predsedu Legislatívnej rady vlády SR sa môže tento návrh
predložiť na podpis ministrovi, resp. vedúcemu iného ústredného orgánu štátnej správy.
4

ZÁVER
Človek, systém, spoločenské zriadenie i normotvorba potrebujú „spätnú väzbu“ inak
svojvoľne bujnejú, čo vždy vedie k ich zrúteniu. Snáď budú Stále pracovné komisie Legislatívnej
5

Pôvodne bolo zriadených 5 stálych pracovných komisií Legislatívnej rady vlády: 1. Stála pracovná
komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií SR, 2. Stála pracovná komisia pre správne právo
pri Ministerstve vnútra SR, 3. Stála pracovná komisia pre pracovné právo a právo sociálneho
zabezpečenia pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 4. Stála pracovná komisia pre
občianske právo a obchodné právo pri Ministerstve spravodlivosti SR, 5. Stála pracovná komisia pre
trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti SR.
6
Funkciu predsedu Legislatívnej rady vlády SR vykonáva minister spravodlivosti (pozri článok 4
ods. 3 Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 693 z 13. októbra 2010.
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rady vlády Slovenskej republiky spätnou väzbou a prínosom pre čistotu normotvorby, ale ako hovorí
7
Goethe – šedá je všetka teória, priateľ drahý, a žitia zlatý strom sa zelená... . Alebo ako hovoril Otto
von Bismarck: „Ľudia budú lepšie spávať, keď nebudú vedieť ako sa vyrábajú klobásy a zákony“.
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KOALIČNÍ SVOBODA
Jan Horecký
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Právo sdružovací, je demokratické právo zaručené právním systémem, jež umožňuje
zaměstnavatelům a zaměstnancům vytvořit dobrovolné sdružení s cílem podporovat a chránit
profesní, hospodářské a sociální zájmy svých členů. Právo na sdružování je současně právní základ
k realizaci dalších a dalších kolektivních práv. Tento článek se zabývá právem na sdružování v jeho
pozitivním, tak její negativní významu.
Kľúčové slová: koaliční právo, pozitivní a negativní význam koaličního práva.
Abstract: Right of Association, democratic right guaranteed by the legal system allowing employers
and employees to form voluntary associations in order to promote and protect the professional,
economic and social interests of the members. The right to association is concurrently legal basis to
realization of other and further collective labour rights. This article deals with the right to association
in its positive as in its negative meaning.
Key words: Right to Association, possitive, negative Meaning of right to Association
1

ÚVOD
V předloženém článku se chci zabývat významem koaličního práva a koaliční svobody jako
jednomu ze základních atributů existence a fungování kolektivního pracovního práva a sociálního
dialogu. Koaliční svoboda a koaliční právo jsou pojmy, se kterými bývají nejčastěji spojovány
představy ryze sdružovacího a spolčovacího charakteru. V souvislosti s pracovním právem pak
především s jejich projevy v podobě možnosti zakládat odborové organizace a možností
nátlakovými akcemi působit na smluvního partnera pracovněprávního vztahu při kooperaci na
vytváření pracovních podmínek. Nejčastěji je tak koaliční právo spojováno, až synonymicky,
s právem výkonu jediného legálního nátlaku na „zaměstnance“ či zaměstnavatele v podobě stávky.
Nicméně, troufnu si podotknout, že na koaliční právo a koaliční svobodu není možné nahlížet
pouze prizmatem legalizace kolektivních akcí. Koaliční právo a svobodu je třeba vnímat v širších, ne
tak úzkoprsých, souvislostech. Pod obecný pojem koaliční svobody a koaličního práva lze totiž
zařadit celou řadu dalších faktorů, které spoluvytváří určitý, ať již obecně společenský, či blíže
specifický pracovněprávní rámec.
2

KOALIČNÍ PRÁVO A KOALIČNÍ SVOBODA
Prosím, Chceme-li v právní teorii hovořit v souvislosti se systémem pracovního práva o jeho
1
třech základních pilířích , pak nelze odhlédnout od skutečnosti, že právě druhý pilíř pracovního
práva je existenciálně podmíněn uznáním koaliční svobody. V tomto směru s koaliční svobodou a
2
jejími projevy počítá, byť ne explicitně vyjádřeno, i sám zákoník práce , jako základní předpis
odvětví pracovního práva kodexového typu, když v ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) vymezuje svoji
působnost, a potažmo tedy i působnost dalších pracovněprávních předpisů tak, že pravidla chování
v něm obsažená dopadají rovněž na právní vztahy kolektivní povahy, přičemž blíže specifikuje, že
právní „právní vztahy kolektivní povahy, které souvisí s výkonem závislé práce, jsou vztahy
pracovněprávními“. Je tedy neoddiskutovatelnou skutečností, že má koaliční svoboda svůj
podstatný význam i v pracovněprávních vztazích. Uvedené ustanovení tak zakládá podstatu
kolektivního pracovního práva, neboť, jak vyplývá z uvedeného, není možné o kolektivních
pracovněprávních vztazích hovořit bez toho, aby se mohli zaměstnanci v „individuálních
pracovněprávních vztazích“ spolčovat, ať již s cílem prosazování svých hospodářských a sociálních
1
2

srov. GALVAS, M., a kol. Pracovní právo, s. 11
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce")
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zájmů, nebo s cílem vytvoření adresáta zaměstnavateli zákoníkem práce uložených povinností
k informování a projednání, popř. k čerpání práva na spolurozhodování. Koaliční právo, resp.
zejména pozitivní koaliční svoboda, pak vytváří v obecném rámci společně s dalšími základními
právy a jejich projevy (právo spolčovací a shromažďovací, garancí práv zaměstnanců na podílení
se na formování a řízení podniku, volnost kolektivního vyjednávání a možnost uzavírat dohody či
zajištění základního standardu životní úrovně), esenciální základ každého demokratického právního
3
státu. Koaliční svoboda se tedy zároveň stává základním stavebním kamenem pro sociální dialog
v celé jeho šíři a dopadech.
V současné době je tedy koaliční svoboda a její projevy vnímána jako standardní součást
pracovněprávního světa na území Českých zemí. Historicky se však koaliční svoboda ne vždy
slučovala s právním rámcem úpravy právních vztahů panujících na území České republiky, tedy
tehdejšího Československa či Rakouska – Uherska. Průlom v negativním náhledu na koaliční
svobodu s sebou přinesla až nová ústava ČSR z roku 1920, a to ve svém § 114. Uvedené
ustanovení v sobě zakotvuje nejen vlastní koaliční svobodu, ale současně i vyslovuje veřejnoprávní
zákaz a ochranu před zásahem do takto uvedeného práva. V citovaném ustanovení je přímo
odkazováno i na pracovněprávní problematiku, když prostřednictvím dotčeného paragrafu tehdejší
zákonodárce uvádí, že „Právo spolčovací k ochraně a podpoře pracovních (zaměstnaneckých) a
hospodářských poměrů se zaručuje“. Zákaz zásahu do práva koaliční svobody je pak vyjádřen
v druhém odstavci citovaného ustanovení a to tak že, „všeliké činy jednotlivců nebo sdružení, jež se
4
jeví úmyslným rušením tohoto práva, jsou zakázány“ . Od vydání nové Ústavy se tak koaliční
svoboda těšila zákonné garanci a nejen sdružovací právo, ale i právo hájit svoje (kolektivní
zaměstnanecké) zájmy dostala reálnou podobu. Pokud bychom se chtěli pídit po pramenech
koaliční svobody dále do historie do doby, která předcházela vzniku samostatného Českého státu,
resp. samotného Československa, pak je třeba vycházet, jak bylo v úvodu naznačeno, z úpravy
týkající se výkonu práva na shromažďování v tehdejším Rakousku - Uhersku.
Byť se v současné době těší koaliční svoboda ochraně plynoucí nejen z mezinárodního
prostředí, ale také ochraně pramenící z českého právního řádu, nebylo tomu tak vždy. Na vývoji
koaliční svobody lze mimochodem explicitně demonstrovat vývoj pracovněprávní legislativy a
úpravy pracovních podmínek vůbec. Zatímco v současnosti je koaliční svoboda vnímána jako jedno
ze základních lidských práva, pak ještě před méně jak 150 lety byla koaliční svoboda a sní spojená
kolektivní ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců vnímána zcela jinak. Nejen že
se nejednalo o právo, které by se mělo těšit nejsilnější právní garanci (základní lidské právo), ale
dokonce bylo vykonávání v "shromažďovacího práva" ztotožňováno s trestným činem.
Možnost zaměstnanců slučovat se a organizovat se za účelem prosazování zlepšení svých
pracovních podmínek tak procházelo poměrně znatelnou genezí. Významným milníkem se v tomto
směru stalo datum 7. duben 1870. K tomuto dni se datuje přijetí tzv. koaličního zákona, tj. zákona č.
43/1870 ř. z., rakouským parlamentem. Uvedený zákon se týkal především uzákonění legálního
vytváření koalicí (vedle jinak působící standardní a v širším pojetí přijímané svobodě sdružovací) v
otázkách pracovněprávních. Byť se i před přijetím citovaného zákona v českých zemích objevovali
různé dělnické spolky, byla až od tohoto data legálně akceptována jejich existence a zejména
činnost. Prakticky tak docházelo k tomu,že dosavadně existující dělnické spolky se transformovaly
do moderní podoby odborových organizací, které si daly za cíl hájit všestranné zájmy jimi
zastoupených zaměstnanců a členů.
Zákon o koaliční svobodě volně navazoval na právo vytvářet na území tehdejšího Rakouska Uherska různé spolky, což bylo garantováno v roku 1867 přijaté tzv. prosincové ústavě. Podle znění
čl. 12 měli občané právo se shromažďovat a vytvářet různé spolky s tím, že hlubší specifikaci
5
výkonu uvedeného oprávnění měly rozvádět další zákony . Zde je však nutné poukázat a uvědomit
si diametrálně odlišný charakter v obou z citovaných předpisů garantovaných právech. Zatímco
3

KOHL. H., Koalitionsfreiheit, Arbeitnehmerrechte und sozialer Dialog in Mittelosteuropa und im
westlichen Balkan, s. 13
4
Zákon č. 121/1921 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé
republiky (Ústava ČR 1920) [online . Změněno 25.10.2012 [cit. 2012-25-10 . Dostupné z
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
5
Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 (R.G.Bl. 142/1867), über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder [online . Změněno
25.10.2012 [cit. 2012-25-10 . Dostupné z http://www.verfassungen.de/at/

243

prosincová ústava zaváděla obecné právo spolčovací, prováděl zákon o koaliční svobodě
především právo organizovat se za účelem obhajoby svých hospodářských a sociálních (především
tedy pracovních) zájmů, což bylo prezentováno především tím, že se od tohoto okamžiku zcela
diametrálním rozdílem nahlíželo na výkon "práva" na stávku. Jak uvádí Pavlíček „Sdružování
k ochraně hospodářských a sociálních zájmů – na rozdíl od jiného sdružování ve smyslu práva
spolčovacího – bylo ještě v polovině 19. století ve většině zemí zakázáno trestním právem. Účast
v koalicích byla považována za trestní delikt, takže vývoj koaliční svobody zpravidla začínal
6
zrušením trestnosti koalicí; na území České republiky k tomu došlo zákonem č. 43/1870 ř. z.“
Nicméně i zde je třeba poukázat na fakt, že potenciální výkon stávky by se již v výkladového
hledisky nepříčil právnímu stavu, nicméně fakticky by se stále jednalo o „veřejnou mocí a
zákonodárcem“ nepodporovaný projev koaliční svobody.
Významný byl především dopad čl. 1 koaličního zákona, podle kterého došlo ke zrušení §§
479, 480 a 481 trestního zákona. Dotčená ustanovení totiž postihovala kolektivní odmítání, resp.
přerušení práce, popř. jiné prostředky, kterými mělo být dosaženo prosazení vyšší denní či týdenní
odměny za práci, popř. jiných podmínek, jako zákonem reprobované chování, které mohlo vést
zejména u vedoucích takového organizovaného odporu k odnětí svobody "zpřísněným arestem", a
7
to od osmi dní až na tři měsíce . Tj. hlavním přínosem koaličního zákona bylo zlegalizování projevů
8
koaliční svobody, tj. práva na stávku a stávka nebyla nadále stíhána jako trestný čin .
Druhým článkem pak koaliční zákon zaváděl postup, podle kterého se za nezákonné a
právně neúčinné považovaly i dohody, ať již zaměstnavatele, nebo zaměstnanců na prosazení
svých zájmů. Pokud např. zaměstnavatelé chtěli na základě dohod pozastavit zaměstnancům práci
s tím, že budou usilovat o zhoršení pracovních podmínek či snížení mzdy, stejně tak jako pokud by
chtěli zaměstnanci obdobným způsobem dosáhnout zvýšení odměny za práci, šlo o právně
neúčinné jednání (smlouvy).
V článku třetím, který byl později s účinností k 12. srpnu 1921 zrušen prostřednictvím zákona
č. 309/1921 Sb., proti útisku a na ochranu svobody a při shromážděních (tzv. zákon proti útisku),
bylo stanoveno pravidlo, podle kterého by bylo chování, jímž by kdokoliv bránil ať již
zaměstnavatelům nebo zaměstnancům ve svobodném rozhodnutí, zda někoho přijmou do
zaměstnaní, resp. zda se nechají zaměstnat, a které by pramenilo z uplatňování v předchozích
odstavcích uvedených smluv, vnímáno právním řádem jako přestupek, za který pak dotčeným
osobám hrozila jednak peněžní pokuta až ve výměru 180 násobku průměrného výdělku, popř. trest
9
odnětí svobody v délce až tří měsíců. Přijetím koaličního zákona se tak prakticky odstartovala
legální působnost kolektivních zástupců zaměstnanců v Rakousku - Uhersku. Datum 7. dubna
10
1870 je někdy rovněž označováno jako datum vzniku odborového hnutí v habsburské monarchii .
Koaliční právo samozřejmě nepramení pouze z národní právní úpravy, ale je zakotveno i v
nadnárodních dokumentech, mezi které patří zejména Pakt o občanských a politických právech (čl.
21), Pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 8), dále Evropská úmluva o ochraně
základních práv a svobod (čl. 11) a řada úmluv z působnosti Mezinárodní organizace práce. Např.
Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se sdružovat, Úmluva MOP č. 98 o
provádění zásad odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat, popř. i z neratifikovaných
dokumentů jako Úmluva MOP č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, či čl. 5 a 6 Evropské
sociální charty.
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Koaliční svoboda je poměrně široký pojem. Její vyjádření v čl. 27 LZPS koresponduje
11
s vyjádřením koaliční svobody v čl. 9 odst. 3 německého základního zákona . Koaliční svoboda
zastřešuje nejen právo jednotlivce na vytváření sdružení, vstupování do něj a aktivním podílem na
jeho působení ale současně zaštiťuje např. i situaci, kdy by odborová organizace využívala
pracovních emailových adres zaměstnanců zaměstnavatele k tomu, aby je prostřednictvím
12
elektronické pošty kontaktovala a snažila se je přesvědčit k vstupu a k členství . Tj., koaliční
svoboda tu zajišťuje realizaci komunikace nejen mezi odborovou organizací a jejími členy, ale i mezi
ostatními zaměstnanci v případě, že se jedná např. o náborovou aktivitu. Např. v případě, kdy by
chtěla odborová organizace prostřednictvím služebních emailových adres zaměstnanců informovat
zaměstnance o plánované stávce (úmyslu, přistoupit ke stávce) a zaměstnavatel by se pokusil
jakýmkoliv způsobem komunikaci mezi odborovou organizací a jeho zaměstnanci překazit, popř.
svévolně ztížit, pak by jeho jednání porušovalo šířeji vnímané právo na stávku, resp. právo plynoucí
z koaliční svobody. Jako nekorektní jednání, směřující proti dobrým mravům a porušující princip
koaliční svobody by taktéž bylo nutné vnímat situaci, kdy by se zaměstnavatel snažil finančně
ovlivnit svoje zaměstnance a např. pomocí mimořádných příspěvků, resp., prostřednictvím odměny
za vystoupení z odborové organizace, je nemotivovat ke zrušení členství v organizaci.
13
V evropské měřítku je pak garance negativního koaličního práva patrná i z několika rozhodnutí
14
Evropského soudu pro lidská práva .
2.1

Negativní koaliční svoboda
Používajte Koaliční svobodu je dále nutné v souvislosti se zastupováním zaměstnanců
vykládat nejen tak, že se zaměstnanci mohou sdružovat, ale rovněž tak, že zaměstnanci mají právo
nebýt sdružení a žádnému sdružení nepodléhat. Jde o tzv. negativní koaliční právo.
Vymezení negativního koaličního práva jako práva nebýt účasten žádného sdružení
(odborové organizace popřípadě jiného kolektivního zástupce zaměstnanců) stejně jako možno
z vlastního rozhodnutí neparticipovat na výsledcích dosažených kolektivním vyjednáváním a
sociálním dialogem vedeným výše uvedenými subjekty. Negativní a pozitivní koaliční právo je tedy
vyjádřením dvou základních, nicméně svým charakterem dichotomických, podob koaliční svobody.
Je tedy nabíledni, že může v praxi docházet k jejich střetům, které s sebou přinesou otázku souladu
15
se základní zásadou pracovněprávních vztahů rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Z problematiky nerovného zacházení tak může vzejít otázka nad různým zacházením
(odlišné pracovní a mzdové podmínky) vůči odborově organizovanému a odborově
neorganizovanému zaměstnanci v okamžiku, kdy by právní úprava dávala odborově
neorganizovanému zaměstnanci možnost z vlastní iniciativy (vlastním projevem vůle) nebýt členem
odborové organizace a současně nespadat do působnosti kolektivní smlouvy touto organizací
dojednané. Budou – li totiž kolektivní smlouvou pokrytí zaměstnanci konzumovat zvýšenou ochranu
či vyšší míru benefitů apod., zatímco odborově neorganizovaní zaměstnanci ne, pak by za
normálních okolností mohlo být v takovém chování spatřeno nebezpečí nerovného zacházení.
Z pohledu českého zákonodárce, resp. ústavních soudců je negativní koaliční právo v České
16
republice zachováno . Nicméně z nastíněného pohledu je jasné, že si dotčený zaměstnanec sice
může při uplatnění negativního koaličního práva vyhradit explicitním vyjádřením vůle možnost nebýt
zastupován tou či onou odborovou organizací působící u jeho zaměstnavatele a to i v tom směru, že
ve výsledku nebude zastoupen žádnou odborovou organizací, ovšem to vše pouze v jeho
„individuálním“ vztahu k dotčené (dotčeným) odborovým organizacím. Podle výkladu ústavního
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http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=66954&nr=116~2F2008~20Sb.&ft=pdf

245

soudu se totiž nikdy nemůže vymanit z dopadů a působnosti kolektivní smlouvy, která bude u jeho
17
zaměstnavatele uplatňována .
Podobný přístup k oprávnění zaměstnance nevstupovat do odborové organizace, resp.
nenechat na sebe působit odborovou organizací v kolektivní smlouvě obsažené dojednané pracovní
podmínky lze vypozorovat např. v Německu. Zde se s touto otázkou několikrát potýkal Spolkový
pracovní soud. Spolkový pracovní soud měl rozhodnout o legalitě takového přístupu, kdy bylo
v podniku na základě tzv. diferenčních klauzulí po zaměstnavateli požadováno, aby rozlišoval
zaměstnance, kteří jsou odborově organizovaní a zaměstnance, kteří odborově organizovaní
nejsou. Účelem toho jednání pak byl odlišný přístup k obou složkám zaměstnanců co se otázky
18
nadstandardního vztahu a plnění pracovních podmínek týče .
Význam pojmu negativní koaliční právo je často mylně interpretován jako ne právo, ale ba
naopak jako zákaz oborově se sdružovat. Jedná se však o dvě zcela odlišné situace. Správným
významem pojmu negativní koaliční právo je oprávnění zaměstnance na základě vlastního projevu
vůle nevstupovat do odborové organizace, popř. vlastním projevem vůle vyloučit příslušnost
odborové organizace k zastupování v odborové organizaci nezačleněného zaměstnance
v otázkách, ke kterým by jinak byla příslušná. Nicméně existují i profese, kde jsou odborová práva
nejen v jisté míře oslabena, ale i takové, ve kterých (služební poměr příslušníka zpravodajské
služby) je účast, resp. členství v odborové organizaci ze zákona chápáno jako překážka výkonu této
19
práce, popř. k přijetí do zaměstnání , což je základem pro nepochopení a špatnou interpretaci
pojmu negativního koaličního práva (svobody).
Negativní koaliční svoboda opravňuje zaměstnance nevstoupit, resp. vystoupit z odborové
organice. Současně však opravňuje zaměstnance i k vzdání se případného zastupování odborovou
organizací, pokud není jejím členem. Dojde tak k potření právní úpravy, na základě které jedná
v individuálních vztazích (např. projednání výpovědi) odborová organizace, která má nejvíce členů,
popř. kterou zaměstnanec určí. Zůstává nedořešena otázka, zda-li je možné, aby se působnosti
odborové organizace zprostil i její člen, popř. aby určil jako příslušného zástupce v ad hoc vzniklé
situaci jiného zástupce zaměstnanců. Vhodně vystavenou argumentací lze dovodit, že negativní
koaliční právo zde porušeno nebude. Na základě negativního koaličního práva totiž zaměstnanec
stále disponuje oprávněním z odborové organizace, která podle něj svoji činností neodpovídá jeho
představám, vystoupit. Imanentní součástí projevu vůle zaměstnance, jímž se hlásí k členství
20
v odborové organizace, je i jeho mlčky projevený souhlas se zastupováním . Nutno dodat, že
podle názoru Ústavního soudu se může zaměstnanec vymanit pouze ze zastupování
v individuálních otázkách. Nemůže se však vymanit např. z působnosti uzavřené kolektivní
21
smlouvy.
Negativní koaliční právo vyplývá, resp. ho lze logicky dovodit jazykovým, logickým i
teleologickým výkladem článku 27 LZPS kdy lze dovodit, že ruku v ruce s pozitivním koaličním
právem musí být zakotveno i negativní koaliční právo, jak ambivalentní východisko přístupu k v čl.
27 LZPS garantovanému koaličnímu právu
Mohli bychom se však setkat i takovým vysvětlením pramene koaliční svobody, které se
neopírá o znění článku 27 LZPS. Tj. podle tohoto tvrzení by v čl. 27 bylo obsaženo pouze aktivní
koaliční právo a negativní koaliční právo by vyplývalo již ze samotné podstaty soukromého práva, tj.
faktu, že člověk může činit vše, co mu zákon nezakazuje a že zákon mu pouze stanoví základní
mantinely, v kterých se může pohybovat, popř. garantuje určitá, základní (v tomto případě) práva.
Nicméně využití těchto práv, tedy jejich praktická reálná konzumace, zůstává zcela na rozhodnutí
jedince.
Vymezení negativního koaličního práva mimo čl. 27 LZPS se tak opírá o podstatu „autonomie
vůle a autonomie projevu“ subjektu občanskoprávních vztahů. Nicméně z pohledu existence
negativního koaličního práva není třeba tyto přístupy podrobovat složité konfrontaci, neboť
z praktického hlediska není mezi jejich důsledky žádný rozdíl. Ať již přijmeme převládající koncepci
zakotvení negativního koaličního práva, nebo se budeme přiklánět k druhé variantě, výsledek bude
17

bod 279 nálezu Ústavního soudu
viz ŠVEC, M. Kolektivné pracovné právo v evrópskych súvislostiach, str. 57
19
ust. § 13 odst1. h) a ust. § 14 odst. 2 z.č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů
20
Srov. ŠVEC, M. Flexicurita pre 21. storočie – šanca a rizika. s. 222
21
bod 279 nálezu Ústavního soudu .
18
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vždy stejný, a to potvrzení existence skutečnosti, že jedinec má právo nejen do sdružení vstupovat,
ale současně z něj i vystoupit, nebo do něj nevstupovat vůbec. Obdobně na pramen negativního
22
koaličního práva nahlíží i německá literatura . I zde se objevu názor, že negativní koaliční právo je
primárně zakotveno v čl. 2 odst. 1 německého základního zákona, a vyplývá tak z tzv.
„Handlungsfähigkeit“, tj. ze způsobilosti jedince k právním úkonům.
Význam negativního koaličního práva se zvyšuje i v souvislosti realizací práva na stávku.
Negativní koaliční právo totiž nepředstavuje legitimační měřítko pro posouzení protistávkové
činnosti tzv. „stávkokazů“. Negativním koaličním právem je třeba rozumět již zmiňované oprávnění
jedince k vytváření různých forem sdružení, k bezproblémovému vystoupení z těchto sdružení, ale
v žádném případě se nejedná a výraz práva aktivně se podílet na činnosti, která je namířena proti
realizaci pozitivního koaličního práva, resp. k vykonávání takových činností, které by realizaci
23
pozitivního koaličního práva (v kterékoliv z jeho podob) přímo narušovaly .
Negativní koaliční právo jako pojem prostupuje veškerými vztahy na úrovni kolektivního
pracovního práva. Projevuje se nejen v čistě kolektivních pracovněprávních vztazích, ale
významnou měrou ingeruje i do individuálních právních vztahů, tj. právních vztahů individuálního
zaměstnance i zaměstnavatele. To je patrné zejména na principu extenze kolektivní smlouvy i na
odborově neorganizované zaměstnance, resp. na možnosti odborově neorganizovaného
zaměstnance konkludentně, popř. vlastním explicitně vyjádřeným projevem vůle určit odborovou
organizaci, která ho bude reprezentovat v právních vztazích všude tam, kde mu svědčí právo na
informace a projednání. Z negativního koaličního práva odborově neorganizovanému zaměstnanci
rovněž plyne právo, jak jsem již uvedl, vlastním projevem vůle rozhodnout o tom, že se nechce
nechat zastupovat žádnou odborovou organizací. Odborová organizace představuje zástupce
hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. Pokud však není některý ze zaměstnanců
odborově organizován, pak lze dovodit, že odborová organizace není jeho zástupce a jako taková
nemůže ani důsledně znát zájmy odborově neorganizovaného zaměstnance. Automatické
subsumování zájmů odborově neorganizovaného zaměstnance pod společné zájmy všech
ostatních zaměstnanců a jejich reprezentaci a prosazování odborovou organizací by tak narušovalo
svobodné postavení zaměstnance, který se jednak nemůže díky svému „nečlenství“ podílet na
vytváření a formování odborovou organizací prosazovaných zájmů a rovněž by tak bylo porušeno
24
jeho základní lidské právo, nebýt odborově organizovaný . Jako porušení negativního koaličního
práva však není možné, na rozdíl od příkladu odborově neorganizovaného zaměstnance, hodnotit
stav, kdy odborová organizace automaticky zastupuje hospodářské a sociální zájmy odborově
organizovaného zaměstnance. Přihlášení se k členství k příslušné odborové organizaci s sebou
přináší i vzdání se určité míry svobody, resp. oprávnění za každou cenu prosazovat pouze takové
zájmy, které bez výjimky korespondují s představami dotčeného zaměstnance. Na základě
negativního koaličního práva tento zaměstnanec totiž stále disponuje oprávněním z odborové
organizace, která podle něj svoji činností neodpovídá jeho představám, vystoupit. Imanentní
součástí projevu vůle zaměstnance, jímž se hlásí k členství v odborové organizace, je i jeho mlčky
25
projevený souhlas se zastupováním .
3

ZÁVĚR
Koaliční svoboda a koaliční právo je v české republice, byť nepřímo, ale přesto často
debatovaným problém. Vývoj koaliční svobody prošel poměrně značnou genezí, a to jak právní, tak
společenskou. Tj., od legalizace koaliční svobody, až po novodobé prosazování individualismu a tím
i nepřímo svobodné odmítání benefitů pramenících z koaličního práva. Ústavně garantovaná
koaliční svoboda a koaliční právo je debatním tématem i v souvislosti se soudobími tendencemi
regulace práva na stávku i promítnutí negativního koaličního práva a ponechání výsostného
postavení zásadě smluvní volnosti v souvislosti s možností se vlastním projevem vůle vymanit z
působnosti kolektivní smlouvy. Stále však zůstává otázka, do jaké míry je možné, např. v souvislosti
s posledním uvedeným projevem, koaliční svobodě a koaličnímu právu ponechávat jeho obecnou
(všezavazující) působnost..

22

Srov. např. KISSEL, O.,R., Arbeitskampfrecht, str. 47
DÄUBLER, W., Arbeitskampfrecht, str. 308
24
bod 254 nálezu Ústavního soudu
25
Srov. ŠVEC, M. Flexicurita pre 21. storočie – šanca a rizika. s. 222
23
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VPLYV PRACOVNOPRÁVNEJ LEGISLATÍVY NA
ZAMESTNANOSŤ1
Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor príspevku sa zaoberá vplyvom pracovnoprávnej legislatívy na zamestnanosť v
Slovenskej republike. Autor sa v ňom zaoberá zmenami v právnom predpise, ktorý upravuje služby
zamestnanosti poskytované štátom. Analyzuje tieto zmeny porovnaním platnej právnej úpravy
s navrhovanou. Definuje základné pojmy, subjekty, či vybrané inštitúty služieb zamestnanosti.
Venuje sa na jednej strane zmenám v právnej úprave poskytovaných služieb, či zmenám
v kompetenciách orgánov, ktoré tieto služby poskytujú. Stručne sa dotkol aj problematiky
poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení a trhu práce, najmä prostredníctvom zmien vo
fakultatívnosti, výške a adresnosti ich poskytovania.
Kľúčové slová: služby zamestnanosti, novela, zamestnanosť, príspevky, aktívne opatrenia.
Abstract: The author of the post dealing with the influence of the labour legislation on employment
in the Slovak Republic. The author deals with changes in legislation, that it is governed by the
employment services provided by the State.Analyses of these changes by comparing with the
proposed legislation.Defines the basic concepts, entities, whether or not the chosen institutes of
employment services.Dedicated on the one hand changes in the regulation of the services provided,
whether the changes in the responsibilities of the authorities, that these services are provided.Briefly
touched on the issue of allowances under active measures and labor market, particularly through
the optionality, and directness of their provision.
Key words: employment services, amendment, employment, benefits, active measures.

1

ÚVOD
Pracovné právo je jedno z najdynamickejších odvetví práva. Platí to nielen pre právny
poriadok v Slovenskej republike, ale aj pre väčšinu právnych poriadkov v Európe, či vo svete.
Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov nevyhnutne reaguje na celospoločenské zmeny a z tohto
dôvodu prechádza veľmi častými zmenami. V podmienkach Slovenskej republiky si však dovolím
tvrdiť, že zmien v pracovnoprávnych predpisoch je až príliš veľa a sú uskutočňované príliš často,
keďže „najdokonalejšie“ odzrkadľujú postoje tej či onej vládnej garnitúry. Otázky enormnej
hypertrofie právnych predpisov, ktoré určujú mantinely trhu práce sú predmetom mnohých
odborných debát. V tomto príspevku sa však nebudem zaoberať ich množstvom, ale naopak ich
vplyvom na trh práce ako aj na otázky zvyšovania, či znižovania zamestnanosti v Slovenskej
republike. Predmetom analytického skúmania bude aktuálne v legislatívnom procese sa
nachádzajúca novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Analytický prehľad legislatívnych zmien bude doplnený metódou komparácie súčasnej právnej
úpravy s predchádzajúcou. Získané poznatky systematicky zhrniem v jednotlivých častiach
príspevku a podrobím ich analýze možných dopadov na zamestnanosť.
2

SLUŽBY ZAMESTANOSTI AKO NÁSTROJ NA PODPORU ZAMESTNÁVANIA
Zákon o službách zamestnanosti predstavuje právny základ politiky štátu na trhu práce.
Obdobne ako základný pracovnoprávny predpis aj tento zákon podlieha mnohým zmenám, ktorými
legislatíva reaguje na potreby trhu práce. Práve v tomto období prechádza s navrhovanou
1

„Tento príspevok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0935/12, pod názvom „Právnoekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“ a je súčasťou výskumnej
úlohy.“
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účinnosťou od 1. mája 2013 tento právny predpis značnou legislatívnou zmenou, ktorá od základu
zmenila charakter poskytovania služieb zamestnanosti. V tomto príspevku sa budem zaoberať tými
najpodstatnejšími legislatívnymi úpravami, ktoré majú zásadný vplyv na politiku štátu v rámci
vymedzenej problematiky. Pokúsim sa upriamiť pozornosť na nielen na zmeny, ktoré sa v právnej
úprave objavili, ale prirodzene ich budem konfrontovať aj s predchádzajúcou právnou úpravou.
2.1

Vymedzenie základných pojmov služieb zamestnanosti
Zákon o službách zamestnanosti, ktorý upravuje najmä otázky týkajúce sa charakteristiky
účastníkov právnych vzťahov zamestnanosti, pojmovo vymedzuje služby zamestnanosti, upravuje
podmienky zamestnávania cudzincov (i osôb so zdravotným postihnutím), popisuje aktívne
opatrenia na pracovnom trhu, a stanovuje podmienky výkonu kontroly poskytovania služieb
zamestnanosti.
Vychádzajúc z ustanovení § 2 zákona môžeme konštatovať, že účastníkmi právnych vzťahov
v oblasti zamestnanosti sú rôzne subjekty a inštitúcie. Patria sem orgány štátnej správy, Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávne kraje, obce,
občianske združenia, či neziskové organizácie a nadácie, samozrejme zamestnávatelia, tzv.
partnerstvá (zoskupenia osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať projekty a programy na
podporu zamestnávania), v neposlednom rade sú to uchádzač, alebo záujemca o zamestnanie,
zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“), rôzne právnické osoby, ktoré
poskytujú služby pri sprostredkovaní zamestnania, štátni príslušníci nečlenských krajín EÚ. Zákon
upravuje aj postavenie občanov a ich rodinných príslušníkov tých štátov, ktoré nie sú zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj občanov Švajčiarskej konfederácie a
ich rodinných príslušníkov.
Služby zamestnanosti definuje zákon v § 11 ako systém inštitúcií a nástrojov podpory a
pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných
pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné
uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Na území Slovenskej republiky tieto
spomínané služby poskytujú ústredie a úrad, alebo právnická osoba a fyzická osoba, ktoré
vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú
aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom
alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva, právnická osoba a fyzická
osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, agentúra dočasného
zamestnávania a agentúra podporovaného zamestnávania.
Právna úprava politiky zamestnanosti zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie a práva nielen
občanom štátu, ale cudzincom. Podmienkou realizácie týchto práv je splnenie zákonných
podmienok, ktoré spočívajú v udelení povolenia na zamestnanie a povolenia na prechodný pobyt za
účelom zamestnania, resp. spočívajú v držbe modrej karty podľa § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. o
pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo je tento cudzinec žiadateľom o
azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších
predpisov.
Osobitnou kategóriou, ktorá požíva zvýšenú pozornosť štátu v oblasti politiky zamestnanosti
sú občania so zdravotným postihnutím. Táto kategória občanov je v pracovnoprávnych vzťahoch
chránená už ustanoveniami Zákonníka práce v rámci Sociálnej politiky zamestnávateľa, ale ochranu
jej poskytuje aj zákon o službách zamestnanosti, tým že stanovuje podmienky zamestnávania
týchto osôb. Za tým, účelom zákon taxatívne vymenúva povinnosti zamestnávateľa pri
zamestnávaní týchto občanov, s tým, že zamestnávateľ je povinný im zabezpečovať vhodné
pracovné podmienky, vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť
zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, viesť ich evidenciu a neposlednom rade
zamestnávať týchto občanov, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii
uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje
3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. V danom prípade si zamestnávateľ si môže vyššie
uvedenú povinnosť splniť jedným z troch spôsobov. V prípade ak zamestnávateľ si povinnosť
zamestnávať tieto osoby nemôže objektívne splniť má možnosť alternatívnych plnení, ktoré
spočívajú buď v zadaní zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva
samostatnú zárobkovú činnosť, alebo odvedením povinnej úhrady za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
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Medzi opatrenia politiky zamestnanosti štátu týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím
patria aj chránená dielňa a chránené pracovisko, ako aj príspevok na ich zriadenie, príspevok na
úhradu ich prevádzkových nákladov, príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím
v zamestnaní, príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť,
príspevok na činnosť pracovného asistenta pre občana so zdravotným postihnutím. Osobitné
postavenie má aj tzv. agentúra podporovaného zamestnávania, ktorá poskytuje služby občanom so
zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na
uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania
zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov.
2.2

Zmeny vo vybraných inštitútoch služieb zamestnanosti
Novela zákona o službách zamestnanosti zásadne zasahuje do právnej úpravy aktívnej
politiky štátu na trhu práce. Pre vnímanie úloh štátu pri poskytovaní týchto služieb sú zásadné
najmä zmeny v úprave aktívnych opatrení politiky zamestnanosti. Ruka v ruke však s týmito
zmenami ide aj právna úprava jednotlivých inštitútov, ako aj spresnenie definícií vybraných
subjektov služieb zamestnanosti. V tejto podkapitole sa budeme zaoberať vybranými, z nášho
pohľadu kľúčovými zmenami v právnej úprave.
Z analýzy jednotlivých zmien vyplynulo niekoľko poznatkov, ktoré sú príznačné pre viaceré
inštitúty. V prvom rade je osobitnou zmena v úprave oprávnení úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny. Podstatou týchto zmien je zmena z povinného poskytovania služieb na fakultatívne, pričom
sa rozšírila právomoc úradov posudzovať či danú službu poskytne, alebo nie. Ako príklady je možné
uviesť zmeny v poskytovaní týchto služieb:
Informačné a poradenské služby, ktoré sú upravené v § 42 zákona. Nová právna úprava
zmenila toto opatrenie, tak, že už ho úrad neposkytuje, ale zabezpečuje, čim sa rozšírila
možnosť ich aplikácie aj v prípadoch ak úrad nemá kapacitu poskytnúť tieto služby.
V danom prípade ich môže zabezpečiť aj u externého poskytovateľa. Za zmienku stojí aj
rozšírenie okruhu prijímateľov tejto služby o žiakov a ich zákonných zástupcov, pričom tá
sa môže poskytovať v školách alebo v školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie.
Odborné poradenské služby podľa § 43. Podstatná zmena spočíva vo fakultatívnosti
vypracovania tzv. individuálnych akčných plánov pre znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie. Dovtedajšia právna úprava bola postavená na povinnosti úradu ponúknuť
znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie vypracovanie individuálneho akčného
plánu, ktorý bol tento povinný prijať.
príkladom zjednodušenia poskytovania služieb, je právna úprava vzdelávania a prípravy
pre trh práce, v rámci ktorej už fakultatívnosť poskytovania existovala, ale došlo
k špecifikácii viazanosti vzdelávania a prípravy na trh práce na konkrétne pracovné miesto.
Za pozitívum považujem zavedenie motivačných opatrení pre uchádzačov o zamestnanie,
aby si hľadali možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce sami. V tomto prípade platí, že
ak si uchádzač takto vzdelávanie zabezpečil z vlastnej iniciatívy, a následne nastúpil do
zamestnania, tak mu úrad na základe uzatvorenej písomnej dohody môže uhradiť 100%
oprávnených nákladov, avšak najviac v sume 600 eur.
Novela zaviedla aj zmenu právomocí inštitúcií poskytujúcich služby zamestnanosti. V prvom
rade je podstatnou zmena v ponímaní kompetencií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej
len "ústredie") ako aj samotných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Najzávažnejšou je zmena
v poskytovaní príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, ktorá spočíva v oprávnení
úradov rozhodovať o ich poskytovaní, ak zákon nestanovuje ich poskytovanie obligatórne. V tejto
súvislosti došlo k úprave postavenia tzv. Výboru pre otázky zamestnanosti. Na jednej strane došlo
k rozšíreniu zloženia jeho členov z desať na jedenásť, konkrétne o riaditeľa príslušného úradu práce
a na druhej strane aj zo špecifikácii jeho kompetencií pri posudzovaní žiadostí o príspevky, pri
ktorých nie je stanovený právny nárok, ale možnosť ich poskytnutia. Medzi jeho kompetencie
zaraďujeme:
schvaľovanie priorít podpory zamestnanosti,
spomínané posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevkov, na ktoré nie je právny nárok,
odporúčanie úradu na uzatváranie dohôd o poskytnutie príspevkov,
Veľké otázniky vyvoláva najmä zriaďovanie komisie na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti
a účelnosti podnikateľského zámeru pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť,
ako aj príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť. Totiž
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v rukách tejto komisie bude veľká sila, spočívajúca v kompetencii posudzovať žiadosti
a podnikateľské plány žiadateľov, pričom hrozí zneužívanie, resp. zvýhodňovanie žiadateľov, keďže
na lokálnej úrovni nie je možné predísť nezaujatosti členov komisie. Na druhej strane je potrebné
poznamenať, že jedine komisia zložená z členov poznajúcich regionálne podnikateľské prostredie
a požiadavky pracovného trhu, je schopná relevantne posúdiť vhodnosť týchto opatrení na trhu
práce. Ostáva len veriť, že ich využívanie v praxi bude korešpondovať s cieľom, na ktorý boli
v právnej úprave zavedené.
Významnou zmenou, ktorá značne mení podmienky služieb zamestnanosti je úprava
sprostredkovania zamestnania za úhradu, ktorá spočíva najmä v to, že sprostredkovateľ už nebude
2
môcť vyberať poplatok od občanov , ktorým túto prácu sprostredkúva, ale iba od zamestnávateľov,
pre ktorých tohto zamestnanca sprostredkúva. Zamedzí sa tým veľmi častému problému vyberania
poplatkov od osôb, ktoré si hľadajú prácu a následným podvodným konaniam pri kvázi
sprostredkovaní zamestnania.
Súčasne došlo v právnej úprave aj k zmene definícií agentúrneho zamestnania, pričom pre
postavene tzv. Agentúr dočasného zamestnávania je podstatná presná špecifikácia podmienok
dočasného prideľovania, ktoré je možné uskutočňovať už len na území Slovenskej republiky a na
druhej strane v rámci právnej úpravy Agentúr podporovaného zamestnávania došlo k precizovaní
podmienok činnosti týchto agentúr, ktorá spočíva najmä povinných správach o ich činnosti, resp.
v rozšírení okruhu kontrolných orgánov o Sociálnu poisťovňu, ktorá môže podať návrh na
pozastavenie činnosti, resp. zrušenia povolenia na činnosť agentúry, ktorá si nebude plniť zákonné
povinnosti v rámci dovádzania poistného na sociálne zabezpečenie.
Za výrazné zjednodušenie postavenia uchádzačov o zamestnanie považujem zrušenie
povinnosti každý mesiac preukazovať úradu, že si uchádzač aktívne hľadá zamestnanie, pričom
podľa novej právnej úpravy táto povinnosť bude spočívať v úradom určenom termíne a mieste.
2.3

Aktívne opatrenia na trhu práce a príspevky na podporu zamestnanosti.
Po uvedenom vymedzení základných pojmov a definícii služieb zamestnanosti je pre
vnímanie úloh štátu v rámci politiky zamestnanosti nevyhnutnou analýza aktívnych opatrení na trhu
práce. Popri úlohe pracovnoprávnej legislatívy upravovať právne vzťahy pri realizácii práva na prácu
v rámci udržateľnosti zamestnanosti a tým predchádzaniu rastu nezamestnanosti, je úloha
pracovnoprávnej legislatívy pri úprave nástrojov aktívnej sociálnej politiky štátu neopomenuteľná.
Podľa Barancovej môžeme aktívne opatrenia vo všeobecnosti zhrnúť do nasledovných oblastí:
a) sprostredkovanie zamestnania,
b) informačné a poradenské služby,
c)
vzdelávanie a príprava pre trh práce,
3
d) finančné príspevky.
V zmysle právnej úpravy účinnej do 30. apríla 2013 patrilo do pôsobnosti úradov práce, sociálnych
veci a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci služieb zamestnanosti poskytovanie celého radu príspevkov,
ktoré mali slúžiť na podporu zamestnávania, resp. pôsobiť ako nástroj boja proti nezamestnanosti.
Do tejto veľkej skupiny príspevkov patrili:
1. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
2. Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
3. Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
4. Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami,
5. Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti,
6. Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie,
7. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,
8. Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo
formou menších služieb pre samosprávny kraj,
9. Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
2

V zmysle článku 7 ods. 1) Dohovoru MOP o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku
1997 nesmú súkromné agentúry zamestnania pracovníkom účtovať priamo alebo nepriamo, vcelku
alebo sčasti, akékoľvek poplatky alebo náklady.
3
BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. 2009, Pracovné právo, Bratislava, SPRINT 2009, ISBN 978-8089393-11-4. s. 268.
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10. Príspevok na dochádzku za prácou,
11. Príspevok na presťahovanie za prácou,
12. Príspevok na dopravu do zamestnania,
13. Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta.
Popri týchto príspevkoch upravoval zákon aj poskytovanie príspevkov v rámci podpory
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Vo všeobecnosti platilo, že tieto príspevky boli úradom poskytované obligatórne po splnení
zákonných podmienok na ich poskytnutie. Často krát boli poskytované subjektom, ktoré síce naplnili
literu zákona, ale ich účelnosť, ako aj využiteľnosť v praxi neboli opodstatnené a nepriniesli želaný
osoh. Zákonodarca preto v novele zákona o službách zamestnanosti upravil podmienky ich
poskytovania, s tým, že nebudú poskytované automaticky, ale až po splnení zákonných podmienok
ich schvaľovania, pričom budú podliehať režimu schvaľovania, buď priamo úradom práce, alebo na
základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje výbor pre otázky zamestnanosti. Jednou z hlavných
myšlienok tejto legislatívnej zmeny je podpora zamestnávania najmä znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie.
Zákonodarca upravil obligatórne poskytovanie príspevkov na fakultatívne u siedmich
príspevkov, pričom ustanovil nasledovné:
1. V prípade príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť zákon ustanovil v § 49, že úrad bude
môcť na základe žiadosti poskytovať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na samostatnú
zárobkovú činnosť uchádzačovi o zamestnanie, pričom sa bude tento príspevok poskytovať v dvoch
etapách a to v prvom a treťom štvrťroku kalendárneho roka. Právnym základom bude písomná
dohoda medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, ktorý si podá žiadosť. Jej súčasťou musí byť
podnikateľský zámer vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania samostatnej
zárobkovej činnosti. Túto žiadosť bude posudzovať spomínaná komisia zriadená výborom pre
4
otázky zamestnanosti. Istým špecifikom je regionálna diferenciácia výšky príspevky, pričom platí,
že v bratislavskom kraji jeho výška maximálne dva a pol násobok celkovej ceny práce vypočítanej z
priemernej mzdy zamestnanca a v ostatných krajoch najviac trojnásobok (v okresoch s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer), resp.
štvornásobok (v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je
celoslovenský priemer).
2. Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie upravený v §
50 v podstate nahradil príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi
mzdami a príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku.
Legislatívnou zmenou došlo k zavedeniu unifikovaného príspevku, ktorý spočíva vo fakultatívnom
poskytovaní úradom. Slúži na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
zamestnávateľovi. Pritom platí, že zamestnávateľ môže tento príspevok dostať len na základe
žiadosti a v prípade ak splní nasledovné podmienky:
jedná sa o prijatie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
ide o novovytvorené pracovné miesto,
takto dohodnutý pracovný pomer musí byť dohodnutý minimálne v rozsahu polovice
ustanoveného týždenného pracovného času.
Aj v prípade tohto príspevku sa jeho výška odvíja od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti
v príslušnom okrese, pričom pre bratislavský kraj platí maximálna výška tohto príspevku v sume
najviac 25 % z celkovej ceny práce tohto zamestnanca, v ostatných je to opäť buď 30 % (miera
nezamestnanosti nižšia, alebo rovnaká ako je celoslovenský priemer), alebo 40 % (miera
nezamestnanosti je vyššia). Predpokladom je písomná dohoda medzi úradom a zamestnávateľom,
pričom jej platnosť je obmedzená na 12 mesiacov, resp. ak zamestnávateľ zamestná
znevýhodneného uchádzača, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov
je horná hranica poskytovania príspevku najviac 24 kalendárnych mesiacov.
3. Ďalšia zásadná zmena sa týkala dvoch príspevkov a to tzv. príspevku na podporu regionálnej a
miestnej zamestnanosti v § 50i a tzv. príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
4

V zmysle § 16 pozostáva výbor z 11 členov, z toho z troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je
riaditeľ úradu, z dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, z
dvoch zástupcov miest a obcí, z dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode
úradu a z dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.
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ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, ktorý upravoval § 50j. Bol
zavedený nový príspevok, ktorý zlúčil oba spomínané príspevky do jedného upraveného v § 50j pod
názvom príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Hlavnou podstatou
tohto zlúčenia je vytvorenie možnosti pre obce a samosprávne kraje, ako aj právnické osoby,
ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, aby mohli taktiež
participovať na aktívnych opatreniach na trhu práce a na základe písomnej žiadosti požiadať úrad
o takýto príspevok. Ten by mal predovšetkým slúžiť na znižovanie nezamestnanosti v danej obci, či
kraji a zároveň umožniť obci, či samosprávnemu kraju, prostredníctvom týchto prác zabezpečovať
nevyhnutné úlohy vyplývajúce zo zákonom vymedzenej pôsobnosti. Výhodnosť tohto legislatívneho
kroku badať najmä v univerzálnosti využitia tohto príspevku, ktorý je možné poskytnúť na všetky
potreby, nielen na tieto, ktoré bytostne súviseli s nejakými živelnými pohromami. V zásade aj tu
platí, že sa uzatvára písomná dohoda s úradom a musí sa zamestnať znevýhodnený uchádzač
o zamestnanie.
4. Fakultatívnosť sa zaviedla aj v § 51 pri príspevku na vykonávanie absolventskej praxe, pričom
bola zavedená zmena, ktorá spočíva vo väzbe tejto praxe len na dosiahnuté vzdelanie v príslušnej
skupine učebných odborov podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. študijných odborov v zmysle zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto prípade táto definícia
nahradila pôvodnú, ktorá sa viazala na dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa školy. Aj pri tomto
príspevku platí, že sa uzatvára písomná dohoda, avšak medzi úradom a absolventom školy,
ktorému môže úrad poskytnúť paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima.
Zmena z obligatórnosti na fakultatívnosť poskytovania príspevku bola novelou zákona zavedená aj
v prípade príspevkov poskytovaných v rámci politiky zamestnanosti pri zamestnávaní osôb so
zdravotným postihnutím.
5. V prvom prípade sa zmena týkala príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska, ktorý je upravený § 56. Podstatnou zmenou je spomínaná možnosť, nie povinnosť
poskytnutia tohto príspevku, ale aj zmena účelovosti tohto príspevku. V zásade platilo, že tento
príspevok používali zamestnávatelia nielen na zriadenie pracovného miesta, ale aj na úhradu miezd
a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie, či sociálne poistenie. V tomto prípade došlo
k presnej špecifikácii, že príspevok je účelovo viazaný len na zriadenie tohto pracovného miesta.
Taktiež sa upravila výška jeho poskytovania v závislosti od regionálnych rozdielov, pričom pre
bratislavský kraj sa stanovila výška na štvornásobok celkovej ceny práce podľa priemernej mzdy
v národnom hospodárstve a v ostatných v závislosti od miery nezamestnanosti na 4,8, resp. 5,2násobok celkovej ceny práce, obdobne ako v predchádzajúcich príspevkoch.
6. V § 56a došlo k úprave príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,
pričom sa stanovili hmotnoprávne podmienky prijímateľa tohto príspevku, tak že ho úrad môže
poskytnúť len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň 25 % občanov so zdravotným postihnutím
z priemerného počtu zamestnancov. Taktiež platí podmienka, že nesmie ísť o zamestnávateľa, ktorý
je chránenou dielňou alebo pracoviskom. Účelom tohto príspevku je úhrada preddavkov na poistné,
pričom ten sa poskytuje taktiež na základe písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.
7. Posledným z príspevkov, ktorých sa dotkla zmena fakultatívnosti ich poskytovania je príspevok
občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť. V § 57 sa ustanovuje, že
úrad môže tento príspevok poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je osobou so zdravotným
postihnutím, pričom sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou
samostatnej zárobkovej činnosti. Taktiež ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť aj žiadosť
o tento príspevok podlieha posúdeniu komisie zriadenej výborom pre otázky zamestnanosti.
Obdobne sa poskytuje v dvoch etapách (v prvom a treťom štvrťroku), na základe písomnej dohody
s úradom a taktiež sa jeho výška odvíja v závislosti od daného regiónu (bratislavský kraj 3,2násobok celkovej ceny práce, ostatné 4, resp. 4,8-násobok podľa miery evidovanej
nezamestnanosti).
Pracovnoprávna legislatíva má za úlohu nielen na zmeny na trhu práce reagovať zmenami
v poskytovaní podporných opatrení na zvyšovanie zamestnanosti, ale zachovávať v legislatívnej
úprave tie, ktoré sa pri riešení problému nezamestnanosti osvedčujú. Prirodzene nemohlo dôjsť
k úprave poskytovania príspevkov u všetkých aktívnych opatrení, pretože niektoré si svoju
obligatórnosť vyžadujú. Na druhej strane sa však objavujú stále nové požiadavky trhu, a preto
legislatíva musí na ne promptne reagovať v forme novej právnej úpravy, alebo odstránení
nepotrebnej.
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Z týchto dôvodov došlo k ponechaniu obligatórnosti poskytovania u nasledovných
príspevkov:
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo
formou menších služieb pre samosprávny kraj,
Príspevok na dochádzku za prácou,
Príspevok na presťahovanie za prácou,
Príspevok na činnosť pracovného asistenta,
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
Vzhľadom na fakt, že pretrvávajúca ekonomická a hospodárska kríza spôsobuje nielen
problémy pri vytváraní nových pracovných miest, ale ohrozuje najmä existujúce pracovné miesta, je
nevyhnutné v spojitosti so stabilitou pracovnoprávnych vzťahov, ktorú zaručuje Zákonník práce (viď
kapitoly vyššie), zavádzať aj mechanizmy politiky štátu na podporu zamestnávateľov, pri
zachovávaní týchto miest. Jedným z takýchto príkladov je novelou zákona službách zamestnanosti
zavedený aj nový príspevok v systéme aktívnych opatrení politiky zamestnanosti. Konkrétne v § 50k
pod názvom Príspevok na podporu udržania pracovných miest, bol zavedený nový inštitút, ktorý má
pomáhať zamestnávateľom preklenúť obdobie nestability pracovného trhu. Podstata tohto príspevku
spočíva vo fakultatívnom poskytovaní príspevku, ktorý môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý
najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v
prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov. Opätovne platí, že tento príspevok
poskytuje úrad na základe písomnej žiadosti, po podpísaní dohody s úradom. Špecifikom je, že
zamestnávateľ musí udržať pracovné miesta, aj keď tomu bránia vážne prevádzkové dôvody tak,
nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6% a najviac 20% ustanoveného
týždenného pracovného času, ale bude im vyplávať náhradu mzdy, pričom tento príspevok sa
poskytne najviac po dobu 12 mesiacov vo výške 50% z tejto náhrady (najviac do výšky 50% z
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve).
V súvislosti s aplikačnou praxou pri štúdii, ktorej legislatíva posudzuje účelnosť opatrení, ako
aj ich využiteľnosť v praxi, došlo novelou zákona o službách zamestnanosti aj k zrušeniu niektorých
opatrení a príspevkov. Príkladom je vhodné uviesť zrušenie týchto nasledovných opatrení:
Poskytovanie a výška dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas
prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami,
Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce,
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,
Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu,
Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu,
Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska.
Zároveň došlo u dvoch príspevkov, ktoré boli síce zrušené, ale z hľadiska ich povahy
včlenené do iných a to Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom
podniku, ktorý bol inkorporovaný do textu právnej úpravy príspevku na podporu zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ako aj Príspevok na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti, ktorý sa stal súčasťou Príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti.
3

ZÁVER
Problematika nezamestnanosti a nástroje na jej znižovanie predstavujú jednu z hlavných
úloh štátu v rámci vytvárania vhodných podmienok na kvalitatívny rast spoločnosti. Štát pri plnení
týchto úloh uskutočňuje celý rad opatrení. Tieto opatrenia tvoria základ tzv. aktívnej politiky štátu na
trhu práce. Právny rámec týchto opatrení predstavuje najmä zákon o službách zamestnanosti, ktorý
legislatívne upravuje poskytovane služieb zamestnanosti štátom. Ich účelom je ponuka takých
opatrení, ktoré majú za cieľ napomáhať nezamestnaným občanom nájsť si vhodnú prácu. Služby
zamestnanosti sú v podstate realizáciou ústavnej povinnosti štátu vytvoriť vhodné prostredie na
realizáciu ústavného práva na prácu. Hospodárska kríza vo svete postihla aj trh práce v Slovenskej
republike. Úlohou pracovnoprávnej legislatívy je reagovať na vzniknuté problémy a vytvárať právny
rámec na ich riešenie. Aj z tohto dôvodu dochádza v tomto období k novelizácii spomínaného
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zákona, ktorá zásadne mení charakter poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce,
mení sa účelnosť a adresnosť opatrení, spresňujú sa pojmy, odstraňujú sa neefektívne opatrenia
a zavádzajú sa nové.
V súčasnom období nie je možné zhodnotiť efektívnosť navrhovaných zmien, keďže zákon
ešte len vzchádza z legislatívneho procesu. Každopádne však vybrané definované a analyzované
zmeny predstavujú zásadný obrat v charaktere nástrojov aktívnej politiky štátu a ostáva len vyloviť
presvedčenie, že naplnia svoj účel.
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OCHRANNÁ LEHOTA V KOORDINÁCIÍ SYSTÉMOV
SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE
Jozef Kšiňan
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok je zameraný na poskytnutie stručného prehľadu o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia, koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie
a uplatňovaní koordinačných pravidiel v prípade inštitútu ochrannej lehoty. Článok analyzuje
vybraný problém uplatňovania národných právnych predpisov sociálneho zabezpečenia vo svetle
koordinačných pravidiel Európskej únie.
Kľúčové slová: koordinácia, harmonizácia, nariadenie 883/2004, ochranná lehota.
Abstract: The contribution is focused on the brief outline of the coordination of social security,
coordination of the social security systems within the European Union and coordination rules
applicable on the protection period. This contribution analyzes the selected problem of application of
the national social security legislation in light of the coordination rules of the European Union.
Key words: coordination, harmonisation, regulation 883/2004, protection period.
1

VŠEOBECNÝ ÚVOD DO KOORDINÁCIE SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Systémy sociálneho zabezpečenia sú podmienené rôznym historickým vývojom a rôznou
výstavbou a z toho vyplývajúcou mierou poskytnutej sociálnej ochrany, pričom sa prejavujú výrazné
rozdiely medzi týmito systémami pri porovnaní ich výstavby medzi jednotlivými štátmi. Vzhľadom na
uvedené vzniká nebezpečenstvo nepriaznivého ovplyvnenia sociálnych práv migrujúcich osôb.
Právne nástroje, ktoré možno zaradiť k medzinárodnému alebo európskemu právu
sociálneho zabezpečenia majú v zásade dva ciele, a to harmonizáciu systémov sociálneho
zabezpečenia alebo koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.
Harmonizácia systémov sociálneho zabezpečenia má za cieľ stanoviť určité spoločné
požiadavky na jednotlivé systémy sociálneho zabezpečenia, na ich samotný obsah, organizáciu,
pričom stupeň harmonizačných opatrení je rôzny, od stanovenia minimálnych štandardov, až po
1
unifikáciu systémov sociálneho zabezpečenia.
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia neovplyvňuje organizáciu systémov
sociálneho zabezpečenia jednotlivých štátov. V podmienkach globalizácie sa neustále zvyšuje
migrácia osôb medzi jednotlivými štátmi, pričom nie je zriedkavá viac násobná migrácia, respektíve
krátke pobyty migrujúcich osôb vo viacerých štátoch. Z princípu teritoriality však vyplýva, že
zodpovednosť štátu za poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia je obmedzená iba na územie,
na ktorom štát uplatňuje svoju suverenitu. Z dôvodu teritoriálnej povahy právnych predpisov
z oblasti sociálneho zabezpečenia a rôznych foriem migrácie sa tak migrujúce osoby môžu dostať
do situácie, v ktorej nespĺňajú podmienky nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a preto je
nevyhnutné zabezpečiť práva migrujúcich osôb v oblasti sociálneho zabezpečenia prostredníctvom
2
koordinácie medzi jednotlivými štátmi.

1

K právnym nástrojom, ktoré majú za cieľ harmonizovať systémy sociálneho zabezpečenia
môžeme zaradiť napríklad Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 102 o minimálnych
normách sociálneho zabezpečenia alebo článok 12 ods. 1 Európskej sociálnej charty (revidovanej),
taktiež
sem
môžeme zaradiť
Smernicu
Rady
o postupnom
vykonávaní
zásady
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením
(79/7/EHS).
2
STRBAN, G. Social security coordination for non-EU countries in South and Eastern Europe: a
legal analysis, s. 1.
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Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia má za cieľ ochranu práv migrujúcich osôb
v oblasti sociálneho zabezpečenia, a teda úpravu vzťahov s cudzím prvkom v oblasti sociálneho
zabezpečenia.
Vzhľadom na špecifickosť sociálneho zabezpečenia, príslušnosť tohto právneho odvetvia
k právnym odvetviam verejného práva, dlhé obdobia nadobúdania práv v sociálnom zabezpečení,
ako aj financovanie sociálneho zabezpečenia prevažne z verejných zdrojov s rôznou príspevkovou
povinnosťou subjektov zúčastnených na sociálnom zabezpečení, je súbor pravidiel upravujúcich
vzťahy sociálneho zabezpečenia s cudzím prvkom vystavaný na špecifických princípoch, ktorými sú
najmä princíp rovnakého zaobchádzania, princíp ochrany práv v procese nadobúdania, princíp
ochrany práv už nadobudnutých, princíp exportu dávok a princíp jedného uplatniteľného právneho
poriadku.
Pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia sú obsiahnuté v mnohých
multilaterálnych, ako aj bilaterálnych medzinárodných zmluvách, ako aj v právne záväzných aktoch
3
Európskej únie.
2

KOORDINÁCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE
Jedným zo základných cieľov a úloh Európskej únie je zabezpečenie voľného pohybu
pracovníkov. Primárne právo Európskej únie zakotvuje zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov
v rámci Európskej únie a z toho vyplývajúci zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti.
Zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, ako aj voľného pohybu služieb, by však nebolo možné
bez zaistenia ochrany sociálnych práv osôb, ktoré migrujú v rámci Európskej únie. V súlade
s uvedeným primárne právo ukladá v článku 48 ZFEÚ prijať opatrenia zamerané na ochranu
sociálnych práv migrujúcich pracovníkov. Uvedený článok je základom systému koordinácie
sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie. Prv uvedeným skutočnostiam zodpovedá
i kompetencia Európskej únie v tejto oblasti. Primárne právo umožňuje koordinovať systémy
4
sociálneho zabezpečenia, harmonizácia týchto systémov je výrazne obmedzenejšia.
Dôležitosť ochrany sociálnych práv pracovníkov pre zabezpečenie cieľov Európskej únie
preukazuje skutočnosť, že medzi prvými nariadeniami prijatými (vtedy) Európskym hospodárskym
spoločenstvom boli nariadenia č. 3/58 o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov a č. 4/58,
ktoré stanovuje vykonávacie postupy a ďalšie ustanovenia v súvislosti s nariadením č. 3.
Už z historického pohľadu, ako aj z textu primárneho práva, vyplýva nevyhnutnosť ochrany
sociálnych práv pre zaistenie voľného pohybu, ktorý je základným cieľom nariadení EÚ v oblasti
koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a stanovuje aj rámec interpretácie týchto nariadení.
Uvedené taktiež odôvodňuje pozitívnu diskrimináciu migrujúcich osôb, najmä pracovníkov, to
znamená, že s takýmito osobami sa môže zaobchádzať aj priaznivejšie ako s osobami, ktoré
nemigrovali.
Systém ochrany práv v oblasti sociálneho zabezpečenia prijímaný vo forme koordinačných
pravidiel prešiel historickým vývojom, pričom nariadenia č. 3/58 a č. 4/58 boli nahradené nariadením
Rady (EHS) č. 1408/1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich
rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva a nariadením Rady (EHS) č. 574/1972, ktorým sa
stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho
5
zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva. Tieto
nariadenia boli od 1. 5. 2010 nahradené nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady
č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia v rámci spoločenstva a nariadením
(ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania
6
nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
Pre úplnosť dodávame, že nariadenia 883/2004 a 987/2009 zabezpečujú koordináciu
sociálneho zabezpečenia aj v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj vo vzťahu ku
Švajčiarsku. Na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý sa pohybujú v rámci Európskej únie sa
3

Napríklad Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 157 o zachovaní práv sociálneho
zabezpečenia; Európsky dohovor o sociálnom zabezpečení; Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení.
4
Pozri čl. 153 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ.
5
V ďalšom texte používame skratku nariadenie 1408/71.
6
V ďalšom texte používame skratku nariadenie 883/2004 987/2009.
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uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010, ktorým sa rozširuje
nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín,
na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti.
Vzhľadom na zvyšujúcu sa migráciu, ako aj globalizáciu trhu práce a z toho vyplývajúcu
potrebu ochrany sociálnych práv i ďalších osôb, ktoré nespadajú pod osobný rozsah prv uvedených
koordinačných predpisov, sa predpokladá ďalšie rozširovanie koordinačných princípov, a to
prostredníctvom spoločne prijímaných právnych nástrojov EÚ, ktoré zabezpečia ochranu resp.
homogénnejšiu ochranu štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj štátnych príslušníkov Európskej
únie, ktorí pracujú v tretích krajinách. V súčasnosti takéto ustanovenia obsahujú napríklad
7
Asociačné dohody EÚ s tretími štátmi, pričom do budúcnosti plánuje Európska komisia zvážiť aj
8
možnosť uzatvárania Európskych zmlúv o sociálnom zabezpečení.
Systém koordinačných predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia prijatý Európskou úniou
je najprepracovanejším a najkomplexnejším systémom koordinácie sociálneho zabezpečenia.
Vzhľadom na právnu povahu nariadení, ktoré upravujú koordináciu sociálneho zabezpečenia,
môžeme dokonca hovoriť o unifikácii koordinačných pravidiel v rámci Európskej únie. Koordinácia
sociálneho zabezpečenia je v rámci Európskej únie postavená na nasledujúcich základných
princípoch:
a) princíp sčítania dôb poistenia, zamestnania alebo bydliska potrebných pre vznik alebo
zachovanie nároku na dávku;
b) princíp exportu dávok, to znamená ich výplata bez ohľadu na bydlisko oprávneného subjektu;
c) princíp rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálneho zabezpečenia a z toho vyplývajúci zákaz
diskriminácie na základe štátnej príslušnosti v tejto oblasti;
d) princíp určenia jedného uplatniteľného právneho poriadku;
e) princíp rovnocennosti zaobchádzania pri dávkach, príjmoch faktoch alebo udalostiach;
f) princíp dobrej administratívnej spolupráce.
3

OSOBNÝ A VECNÝ ROZSAH KOORDINÁCIE SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Z pohľadu osobného rozsahu sa nariadenie 883/2004 vzťahuje na štátnych príslušníkov
členských štátov, ktorí podliehali alebo podliehajú právnym predpisom sociálneho zabezpečenia
jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov a ich pozostalých.
V prípade posledných dvoch kategórií osôb (rodinní príslušníci a pozostalí) sa však nevyžaduje
štátna príslušnosť niektorého z členských štátov Európskej únie.
Nariadenie 883/2004 sa taktiež vzťahuje na osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov. Tieto
kategórie osôb musia však spĺňať podmienku bydliska v členskom štáte, ako aj podmienku, že
podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov.
Nariadenie 883/2004 sa taktiež vzťahuje aj na rodinných príslušníkov takýchto osôb a ich
pozostalých.
Okrem toho sa nariadenie 883/2004 vzťahuje aj na pozostalých po osobách, na ktoré sa
vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, a to bez ohľadu na štátnu
príslušnosť takýchto osôb, ak sú ich pozostalí štátnymi príslušníkmi členského štátu, alebo osobami
bez štátnej príslušnosti alebo utečencami s bydliskom v jednom z členských štátov.
Vecný rozsah nariadenia je určený vo vzťahu ku všetkým právnym predpisom, ktoré upravujú
najmä tradičné odvetvia sociálneho zabezpečenia, ktoré sú odvodené z Dohovoru Medzinárodnej
organizácie práce č. 102 o minimálnych normách sociálneho zabezpečenia a zahŕňajú, okrem
iného, aj nemocenské dávky a dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve.
4

SYSTEMATIKA RIADENIA
Hlava I nariadenia 883/2004 stanovuje definície pojmov, obsahuje vymedzenie osobného
a vecného rozsahu nariadenia 883/2004, jednotlivé koordinačné princípy a upravuje vzťah medzi
nariadením 883/2004 a inými koordinačnými nástrojmi. Koordinačné princípy uvedené v hlave
7

Za účelom vykonania týchto princípov boli v rokoch 2010 a 2012 prijaté návrhy rozhodnutí
asociačných rád Radou Európskej únie vo vzťahu k Turecku, Macedónsku, Albánsku, Izraelu
a krajinám MAGHREBU.
8
KOM (153) v konečnom znení - Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vonkajšia dimenzia koordinácie
sociálneho zabezpečenia v EÚ.
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I tohto nariadenia sú ďalej konkretizované v hlave II a hlave III tohto nariadenia. Hlava II nariadenia
883/2004 obsahuje kolízne normy, ktoré zabezpečujú určenie právneho poriadku príslušného
členského štátu, ktoré sa budú uplatňovať, pričom toto určenie by sa malo vykonať bez ohľadu na
výsledok, ktorý migrujúcemu pracovníkovi prinesie hmotnoprávna norma určená týmito kolíznymi
9
normami. Hlava III nariadenia obsahuje osobitné ustanovenia o jednotlivých odvetviach sociálneho
zabezpečenia.
5

URČENIE ROZHODNÉHO PRÁVNEHO PORIADKU
Nariadenie 883/2004 vychádza z princípu lex loci laboris. V súlade s týmto princípom
nariadenie 883/2004 stanovuje všeobecné pravidlo určenia rozhodného právneho poriadku v oblasti
sociálneho zabezpečenia, podľa ktorého osoba podlieha právnym predpisom členského štátu, na
území ktorého pracuje, respektíve vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Okrem tohto princípu
majú, v súvislosti so zameraním tohto príspevku, podstatný význam tieto pravidlá:
a) osoby, ktoré prijímajú peňažné dávky na základe ich činnosti ako zamestnanca alebo
samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo ako dôsledok tejto činnosti, sa považujú za osoby,
ktoré vykonávajú túto činnosť;
b) osoba prijímajúca dávku v nezamestnanosti v súlade s čl. 65 nariadenia 883/2004 podľa
právnych predpisov členského štátu bydliska podlieha právnym predpisom tohto členského
štátu;
c) ktorákoľvek iná osoba, na ktorú sa písm. a) a b) nevzťahujú, a ktorá nie je ekonomicky aktívna,
podlieha právnym predpisom členského štátu bydliska bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
nariadenia 883/2004 zaručujúce tejto osobe dávky podľa právnych predpisov jedného alebo
viacerých členských štátov.
6

ÚPRAVA OCHRANNEJ LEHOTY V NÁRODNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH
Inštitút ochrannej lehoty je v slovenských právnych predpisoch upravený v § 32 zákona
10
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Účelom ochrannej lehoty je
chrániť poistenca ešte aj po určitý časový úsek po skončení nemocenského poistenia. Teda
i napriek skutočnosti, že dôjde k zániku nemocenského poistenia, osobám, ktoré sú v ochrannej
lehote, sa poskytnú peňažné dávky nemocenského poistenia, a to ak poistná udalosť podmieňujúca
vznik nároku na tieto dávky nastane v zásade počas siedmych dní od skončenia nemocenského
poistenia alebo počas ôsmych mesiacov od zániku nemocenského poistenia v prípade poistenkine,
ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva. V súvislosti s ďalej analyzovanou
úpravou koordinačných nariadení sú dôležité ešte ustanovenia § 106 ods. písm. a), c) a d) zákona
461/2003, podľa ktorých sa neposkytuje dávka v nezamestnanosti za dni, počas ktorých sa
poskytuje nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok.
7

ÚPRAVA OCHRANNEJ LEHOTY PODĽA KOORDINAČNÝCH NARIADENÍ
Problematika ochrannej lehoty sa dostáva do popredia v prípade migrujúcich zamestnancov,
ktorí majú bydlisko v členskom štáte inom, ako je príslušný členský štát, t. j. členský štát určený
v súlade s hlavou II nariadenia 883/2004. Vzhľadom na prv uvedený text je zrejmé, že aplikácia
ochrannej lehoty prichádza do úvahy v prípade skončenia nemocenského poistenia. Vzhľadom na
skutočnosť, že migrujúci pracovník má bydlisko v štáte odlišnom od príslušného členského štátu, sa
vracia, napríklad po skončení zamestnania, do štátu svojho bydliska. Ak v tomto štáte nastane
sociálna udalosť, ktorá podmieňuje poberanie nemocenských dávok, a to v ochrannej lehote,
v tomto prípade je príslušným členským štátom vo vzťahu ku všetkým oblastiam sociálneho
zabezpečenia príslušný členský štát, to znamená členský štát, v ktorom osoba naposledy pracovala,
a to v súlade s čl. 11 ods. 2 nariadenia 883/2004. Zdôrazňujeme, že takto určená príslušnosť
k právnym predpisom, a teda i k výplate nemocenských dávok, je určená horizontálnymi
ustanoveniami nariadenia 883/2004 o uplatniteľnej legislatíve, a teda nie je založená na hlave III
nariadenia 883/2004, ktorá by určovala iba členský štát zodpovedný za výplatu príslušných dávok.
Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak nastane sociálna udalosť uznaná právnymi predpismi
príslušného členského štátu, za ktorú patria dávky nemocenského poistenia, na ktoré vznikne nárok
počas plynutia ochrannej lehoty, tieto dávky poskytne inštitúcia príslušného členského štátu. Toto
9

Návrhy generálneho advokáta Jääskinena vo veci C-522/10 Reichel-Albert.
V ďalšom texte používame skratku zákon 461/2003.

10
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vyplýva zo skutočnosti existencie spojenia medzi poskytovanou dávkou a systémom sociálneho
zabezpečenia členského štátu, ku ktorému patrila osoba z dôvodu vykonávania zamestnania resp.
samostatnej zárobkovej činnosti. Ustanovenie čl. 11 ods. 2 nariadenia 883/2004 chýbalo v nariadení
11
1408/71 a bolo doň doplnené v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.
Kvalitatívne iná situácia nastáva v prípade, ak sa osoba s bydliskom v inom členskom štáte
ako je príslušný členský štát, zaregistruje u služieb zamestnanosti štátu bydliska, ktorý jej, po
splnení podmienok ustanovených v právnom poriadku štátu bydliska, pri zohľadnení čl. 61
nariadenia 883/2004, bude poskytovať dávku v nezamestnanosti. V tomto prípade sa na túto osobu
budú uplatňovať, v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. c) nariadenia 883/2004, právne predpisy štátu
bydliska. Opäť príslušnosť k právnym predpisom je určená na základ hlavy II nariadenia 883/2004,
a teda príslušný členský štát sa stáva príslušným pre všetky časti sociálneho zabezpečenia takejto
osoby. Z uvedeného vyplýva, že tejto osobe poskytuje dávku v nezamestnanosti, čím je založené aj
uplatňovanie právnych predpisov tohto členského štátu. Otázkou však ostáva, ktorý členský štát je
zodpovedný za vyplácanie peňažných dávok v chorobe a materstve v prípade, že osobe počas
poberania dávky v nezamestnanosti, ale ešte počas ochrannej lehoty, vznikne nárok na peňažné
dávky nemocenského poistenia? Je to členský štát, ktorého legislatíva sa uplatňuje, alebo členský
štát, ktorého legislatíva sa uplatňovala na osobu počas posledného vykonávania činnosti ako
zamestnanec?
Z prv uvedeného textu vyplýva, že ak sa osoba po skončení zamestnania vráti do členského
štátu bydliska a poberá tam dávku v nezamestnanosti, tak dôjde k zmene uplatniteľnej legislatívy
a príslušným sa stane štát bydliska. Nariadenie 883/2004 vychádza z princípu určenia jednej
uplatniteľnej legislatívy, ktorý by navyše nemal podliehať častým zmenám, a teda by malo určenie
12
uplatniteľnej legislatívy vykazovať určitý stupeň stability. Taktiež, určenie uplatniteľnej legislatívy
by sa malo určovať na základe objektívnych kritérií, bez ohľadu na výsledok, ktorý bude pre
migrujúcu osobu vyplývať z hmotnoprávnej normy určenej kolíznymi normami podľa hlavy II
nariadenia 883/2004. Na druhej strane, má byť inštitúcia štátu bydliska, ktorá sa stane príslušnou
a ktorej právne predpisy zakotvujú inštitút ochrannej lehoty, zodpovedná za znášanie nákladov na
nemocenské peňažné dávky alebo peňažné dávky v materstve, ak osoba, ktorej sa tieto nároky
týkajú, neprispievala do systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu ?
13
Nariadenie 883/2004 neobsahuje úpravu obsiahnutú v čl. 25 nariadenia 1408/71, ktorá
ustanovovala, že inštitúcia štátu miesta bydliska v prípade úplne nezamestnanej osoby, ktorá sa
vrátila do štátu bydliska a požiadala tam o dávku v nezamestnanosti, poskytne tejto osobe peňažné
a vecné dávky v chorobe a materstva tak, akoby sa na túto osobu vzťahovali počas jej zamestnania
jej právne predpisy. Avšak inštitúcia štátu bydliska sa stane príslušnou, podľa nového nariadenia,
pre všetky oblasti sociálneho zabezpečenia (čl. 11 ods. 3 písm. c) nariadenia 883/2004). Vzhľadom
na uvedené nie je podľa nášho názoru môžné určiť príslušnosť inštitúcie štátu posledného
zamestnania len pre oblasť peňažných nemocenských dávok, keďže na to neexistuje právny
podklad v nariadení 883/2004.
Na druhej strane, z dôvodu sociálnej ochrany osôb, ktorým vznikne počas poberania dávok
v nezamestnanosti podľa právnych predpisov štátu bydliska nárok na peňažné nemocenské dávky
z dôvodu uplatnenia inštitútu ochrannej lehoty podľa právnych predpisov tohto členského štátu (ak
ho zakotvujú), by mali byť takýmto osobám priznané tieto nemocenské dávky podľa právnych
predpisov štátu bydliska, a to z dôvodu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania. Ak by totiž
vznikol počas poberania dávky v nezamestnanosti nárok na peňažnú nemocenskú dávku osobe,
ktorá nemigrovala, tak by jej táto dávka bola poskytnutá. Treba zdôrazniť, že takéto nazeranie na
problém vychádza zo snahy poskytnúť ochranu týmto zraniteľným osobám (najmä tehotným
ženám). Zdôrazňujeme však nedostatok tejto interpretácie spočívajúci vo finančnom hľadisku, teda
náklady na tieto dávky znáša systém sociálneho zabezpečenia, do ktorého neboli zaplatené
príspevky. I tak si však myslíme, že týmto spôsobom sa predíde nepriaznivým účinkom, ktoré by
mohlo mať vykonanie slobody pohybu v rámci Európskej únie. Navyše, uplatňovanie nariadenia
883/2004 by nemalo mať vplyv na nadobudnuté práva pracovníkov. Vzhľadom na uvedené

11

Porovnaj článok 25 ods. 2 nariadenia 1408/71 a rozsudky vo veciach C- 302/84 Ten Holder a
C-215/90 Twomey.
12
Odôvodnenie 18a nariadenia 883/2004.
13
Čl. 25 ods. 2 nariadenia 1408/71.
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zastávame názor, že takto by sa mohlo predísť nepriaznivým v oblasti sociálneho zabezpečenia pre
pracovníkov, ktorí sa rozhodli využiť slobodu voľného pohybu v rámci Európskej únie.
8

ZÁVER
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia je nepochybne dôležitým nástrojom ochrany
sociálnych práv migrujúcich osôb. V súčasnosti, keď vznikajú nové druhy pracovnej mobility medzi
jednotlivými štátmi, ako aj z dôvodu globalizácie, sa nástroje koordinácie systémov sociálneho
zabezpečenia stávajú ešte dôležitejšími. Tieto nástroje majú za cieľ koordinovať, a teda zabezpečiť
bezproblémovú aplikáciu rôznych systémov sociálneho zabezpečenia. Z uvedeného vyplýva, že i pri
existencii koordinačných nariadení Európskej únie, ktoré vytvárajú najkomplexnejší systém
koordinácie, môžu vznikať aplikačné problémy, najmä v prípade uplatnenia koordinačných
predpisov na vybrané národné právne inštitúty upravené v právnych predpisoch sociálneho
zabezpečenia. Príkladom je aj inštitút ochrannej lehoty. Tak ako vyplýva z predchádzajúceho textu,
pri riešení problému ochrannej lehoty nemôžme zabudnúť na základný cieľ koordinačných
predpisov Európskej únie, ktorým je ochrana práv v oblasti sociálneho zabezpečenie osôb, ktoré
využili slobodu pohybu v rámci Európskej únie.
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HODNOTENIE PRÁCE ZAMESTNANCOV: PRACOVNÉ POSUDKY
A REFERENCIE
Andrej Poruban
advokát
Abstrakt: Príspevok sa vo všeobecnosti zaoberá predzmluvnými vzťahmi účastníkov pracovného
pomeru, pričom sa detailnejšie zameriava na judikatúru všeobecných súdov týkajúcu sa vydávania
a obsahu pracovných posudkov ako štandardných personálnych dokumentov. Zároveň sa snaží
v systéme pracovného práva lokalizovať pozíciu referencií, ktoré sa v súčasnosti často považujú za
identické s pracovnými posudkami.
Kľúčové slová: zamestnávateľ, zamestnanec, pracovný pomer, pracovný posudok, judikatúra,
referencie.
Abstract: In general, this paper deals with pre-contractual commitment of employment relationship
parties and focuses on the case law relating to employee performance evaluations as standard
personal documents. At the same time, it tries to place the position of references in the system
of labour law, which is now often considered to be identical with employee performance evaluations.
Key words: employer, employer, employment relationship, employee performance evaluations,
case law, references.
1

ÚVOD
Primárnou súčasťou manažovania ľudských zdrojov je aj vyhľadávanie vhodných kandidátov
na pracovné miesta. Zamestnávatelia využívajú viac či menej sofistikovanejšie podoby získavania
potrebných informácií, od zberu životopisov, cez služby personálnych agentúr, headhunting, až po
využívanie detektívov pri preverovaní potenciálnych zamestnancov.
K najbežnejším formám pre
posudzovanie uchádzačov v predzmluvných vzťahoch patrí štandardne pracovný posudok, rovnako
tak referencie, ktoré predstavujú menej formalizovaný spôsob zisťovania správ o osobe uchádzača
o prácu. Oba nástroje umožňujú bližšie spoznať budúceho zamestnanca, avšak spravujú sa
odlišnými právnym režimom.
2

PRACOVNÝ POSUDOK
Vydanie pracovného posudku zamestnancovi upravuje § 75 Zákonníka práce (ďalej aj ako
1
ZP) , z ktorého vyplýva, že takáto listina by mala obsahovať všetky právne relevantné skutočnosti
2
vzťahujúce sa k práci vykonávanej zamestnancom v pracovnom pomere. Jeho vyhotovenie zo
strany zamestnávateľa však nie je automatické, ale je podmienené žiadosťou zamestnanca. Napriek
tomu, že forma žiadosti nie je predpísaná zákonom a žiadosť môže byť uskutočnená písomné, emailom či ústne (osobne, alebo telefonicky), je v záujme istoty v právnych vzťahoch, aby tak bolo
vykonané preukázateľným spôsobom.
Vzniesť požiadavku vydania posudku je zamestnanec oprávnený kedykoľvek počas trvania
pracovného pomeru, pričom zamestnávateľ mu môže vyhovieť, ale nemusí. Jeho povinnosťou však
je dodržanie hmotnoprávnej lehoty v dĺžke pätnásť dní plynúcej od podania žiadosti, pričom nie je
povinný vydať ho skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Napriek tomu, že
uvedené časové obdobie umožňuje zamestnancovi opakovane podávať žiadosti, v praxi k tomu
zväčša dochádza iba jedenkrát, a to v súvislosti so skončením pracovného pomeru. V opačnom
prípade by sa opakované šikanózne žiadosti v zákonnej lehote, na ktoré zamestnávateľ musí ex
1

Okrem povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi pracovný posudok obsahuje predmetné
ustanovenie aj úpravu vydávania potvrdenia o zamestnaní a právo zamestnanca nahliadnuť do
osobného spisu.
2
Porovnaj s BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce : komentár. s. 338.
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lege reagovať, mohli vyhodnotiť ako porušenie pozitívneho príkazu výkonu práv a povinností v
súlade s dobrými mravmi v intenciách čl. 2 Základných zásad ZP. Na mieste je teda požiadavka
ochrany zamestnávateľa, hoci v pracovnoprávnych vzťahoch práve on zvyčajne vystupuje ako pars
potentior.
V tejto súvislosti považujeme za vhodné upriamiť pozornosť aj na jedno pomerne staršie
rozhodnutie pracovnoprávneho senátu českého najvyššieho súdu, ktoré však slovenská
komentárová literatúra dosiaľ nereflektovala. So zreteľom na fakt, že zamestnanci nie vždy žiadajú
3
o vydanie posudku pri skončení pracovného pomeru , sa súd priklonil k postulátu dobrej viery
uplatňovanej v záväzkových vzťahoch aj po ich ukončení (post contractum finitum). V súlade so
teóriou poctivého plneniu povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru musí zamestnávateľ vydať
4
pracovný posudok do pätnástich dní aj na základe žiadosti už bývalého zamestnanca.
Napriek značnému významu analyzovaného dokumentu, pracovnoprávny kódex neukladá
povinnosť doručovať ho podľa úpravy doručovania písomnosti v pracovnom práve, ktorá sa
vzťahuje najmä k zániku práv a povinností, ani inak nešpecifikuje spôsob ako má byť pracovný
posudok vydaný. Nepreukázanie jeho vydania zamestnancovi však môže zamestnávateľa dostať do
5
dôkaznej núdze v prípadnom súdnom spore. Nemožno preto vylúčiť, že zamestnávateľ si zvolí
formu doručovania podľa § 38 ZP a povinnosti oboch účastníkov zamestnaneckého vzťahu budú
6
regulované danými ustanoveniami. V prípade, že zamestnávateľ vyzve zamestnanca na prevzatie
posudku s uvedením konkrétneho miesta a času, kedy sa tak stane, a zamestnávateľ preukáže
takýto postup, prejde dôkazné bremeno na zamestnanca, ktorý bude musieť preukázať, že sa
v stanovenom termíne dostavil na určené miesto a že posudok mu nebol vydaný.
Jadro problematiky vydávania posudkov o pracovnej činnosti zamestnanca tvorí ich samotný
obsah. Hodnotenia nie je ponechané na svojvôli zamestnávateľa, čo však neznamená, že pri
7
vyhotovovaní posudku musí spolupracovať so zamestnancom. Značí to, že zamestnávateľ sa musí
pohybovať v zákonných limitoch a môže uvádzať iba tie skutočnosti, ktoré sú dôležité vo vzťahu
k vykonávanej práci zamestnanca a zodpovedajú realite. Judikatórny názor najlepšie reprezentuje
stanovisko, podľa ktorého posudok „může obsahovat kromě hodnocení práce zaměstnance, jeho
kvalifikace a schopností rovněž jakékoliv další skutečnosti, jestliže mají vztah k výkonu práce.
Pracovní posudek tedy může obsahovat i hodnocení celkového vztahu zaměstnance ke
spolupracovníkům a k práci, jakož i hodnocení těch jeho osobních vlastností, které mají
bezprostřední vztah k výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, dodržování pracovní
kázně, schopnost k řízení a organizování pracovního procesu, schopnost zapojit se do týmové
práce s ostatními zaměstnanci apod. Pracovní posudek se současně musí omezit na konkrétní
hodnocení činnosti zaměstnance u bývalého zaměstnavatele a nemůže vyjadřovat v obecné rovině
jeho subjektivní hodnotící názor (doporučení) na vhodnost budoucího působení zaměstnance v
8
určitém okruhu pracovních činností.” Vzhľadom k celkovému zmyslu a účelu ustanovenia § 75 ods.
1 ZP, môže pracovný posudok „obsahovat též informace o funkcích, které zaměstnanec zastával ,
3

Alter. nie vždy môžu žiadať o vydanie posudku pri skončení pracovného pomeru, napr. v prípade
okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa ustanovenia § 68 ZP.
4
„Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost do 15 dnů posudek o pracovní
činnosti (pracovní posudek), i když zaměstnanec o vydání posudku požádal až po skončení
(rozvázání) jejich pracovního poměru, ledaže by jednání zaměstnance představovalo zneužití
práva.“ (Rozsudok Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1893/2002)
5
„Splnenia povinnosti organizácie vydať pracovníkovi po skončení pracovného pomeru posudok o
jeho pracovnej činnosti sa možno domáhať v súdnom konaní návrhom na začatie konania podľa §
80 písm. b) OSP.“ (Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe. Sv. IV, s. 905)
6
Podobne pripúšťa aj sudca pracovnoprávneho senátu českého najvyššieho súdu Mojmír Putna,
podľa ktorého zamestnávateľ môže postupovať v zmysle všeobecnej úpravy doručovania podľa
českého zákonníka práce, ktorý rovnako slovenský vychádza zo Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.
Porovnaj PUTNA, M. in BĚLINA, M. a kol.: Zákoník práce : komentář. s. 773.
7
„Povinnost organizace vydat pracovníku při skončení pracovního poměru posudek o jeho pracovní
činnosti (§ 60 odst. 2 zákoníka práce) (teraz § 75 ZP - pozn. aut.) není vázána na součinnost
pracovníka při vypracování tohoto posudku a při seznamování pracovníka s jeho obsahem.“
(9/1980)
8
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky z roku 2006, č. 2, Rc
20/2006.
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ovšem - jak se podává z výše uvedeného - pouze za předpokladu, že jde o funkci, která má
bezprostřední vztah k výkonu práce posuzovaného zaměstnance. Možným (dovoleným) údajem v
pracovním posudku tedy bude bezpochyby vždy informace o funkci označující pracovní místo
(pracovní zařazení), na kterém zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonával práci podle pracovní
9
smlouvy (práci odpovídající funkci, do níž byl jmenován nebo zvolen)“ .
Z uvedeného je zrejmé, že posudok má byť podložený zásadne objektívnymi skutočnosťami,
ktorých správnosť môže zamestnávateľ kedykoľvek preukázať, pričom by sa mal vyvarovať
subjektívnych skreslených hodnotení kreovaných len na základe pozitívnych, či negatívnych
vzťahov so zamestnancom. Samozrejme s minimalizovaním rizík je spojená aj ochrana osobnosti
10
zamestnanca podľa ustanovenia 11 et seq. Občianskeho zákonníka. Do obsahového rámca
posudku preto nesmú byť zaradené ani informácie o rodinnom, resp. osobnom živote zamestnanca,
pokiaľ priamo nesúvisia s výkonom práce. Rovnako tak hodnotenie nesmie byť v rozpore so
zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Pri porušení tejto základnej právnej povinnosti sa môže zamestnanec súdnou cestou
domáhať primeranej opravy posudku. Pred uplatnením svojho práva však zákon ukladá povinnosť
požiadať zamestnávateľa o jeho úpravu alebo doplnenie. Ak zamestnávateľ tejto žiadosti nevyhovie,
môže zamestnanec svoj nesúhlas s obsahom pracovného posudku uplatniť v trojmesačnej
11
prekluzívnej lehote, keď sa o ňom dozvedel. To znamená, že sa tak môže stať aj skôr, ako mu bol
dokument vydaný. Ochrana spočívajúca v možnosti domáhať sa úpravy sa vzťahuje aj na všetky
neskôr urobené doplnky. Nie je pritom podstatné, či sa zamestnanec bránil žalobou už proti
12
pôvodnému posudku.
Súd však môže priznať zamestnancovi iba to, čo v žalobe uplatňuje a pri rozhodovaní o
napadnutých častiach musí ostať v medziach petitu. Ak súd zistí, že návrh na začatie konania je
13
dôvodný, rozsudkom vysloví v duchu žaloby buď, aby určité údaje boli vypustené , alebo záväzným
spôsobom uloží ako konkrétne má znieť v namietanej časti, pretože nepostačuje iba uloženie vágnej
14
povinnosti zmeniť ho, rovnako tak neponechá na vôli zamestnávateľa ako ho má upraviť.
Vzhľadom na svoju informačnú úlohu, má pracovný posudok potenciál zohrávať dôležitú
úlohu pre toho, kto plánuje prijať do zamestnania nového človeka. Nový zamestnávateľ môže
oprávnene podmieňovať vznik pracovného pomeru priaznivým pracovným posudkom uchádzača
o zamestnanie. Ak však zamestnanec nebol v dôsledku nepravdivého pracovného posudku prijatý
do zamestnania zodpovedá ten, kto ho vydal, v intenciách ustanovenia § 192 ods. 1 ZP za škodu
15
tým spôsobenú. Podľa zavedenej judikatúry môže škoda spočívať aj v strate očakávanej mzdy

9

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 241/2005.
„Ustanovenie § 60 ZP (teraz § 75 ZP - pozn. aut.) nevylučuje aplikáciu ustanovenia § 11 OZ.“
(Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe. Sv. III s.190)
11
Podľa § 36 Zákonníka práce.
12
„I když se pracovník nedožadoval ve lhůtě tří měsíců úpravy původního pracovního posudku,
může se jí dožadovat proti jakémukoli dodatku k takovému pracovnímu posudku do tří měsíců ode
dne, kdy se dověděl o obsahu dodatku (§ 60 odst. 2 zák. práce) (teraz § 75 ZP - pozn. aut.); to platí
tím spíše, jestliže organizace uvedla v dodatku skutečnosti a okolnosti, které nabyly obsaženy v
původním pracovním posudku.“ (R 96/1969)
13
„V konaní o úpravu posudku o pracovnej činnosti platí, že súd je viazaný návrhmi účastníkov v
zmysle ustanovenia § 153 ods. 2 OSP. Ak pracovník navrhuje, aby určité údaje boli z posudku
vypustené, súd sa môže zaoberať iba tým, či majú byť vypustené. Nemôže ich nahrádzať niečím
iným, čo pracovník nenavrhol.“ (Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe.
Sv. IV s. 904)
14
„Shledá-li návrh důvodným, musí organizaci uložit, jak má posudek upravit, tzn. musí organizaci
přesně určit, jak má nově vyhotovený posudek v napadené části znít. (...) Kdyby bylo ponecháno
organizaci na vůli, jak upraví posudek, byl by případně pracovník nucen stále znovu se domáhat
úpravy nově vydaného posudku, jestliže by s novým zněním nesouhlasil. Nelze se ani spokojit s tím,
že soud uvede v odůvodnění svého rozsudku, jak má být posudek upraven, neboť by stále znovu
mohl vznikat spor o to, zda úprava posudku, u něhož často právě formulace bude mít rozhodující
význam, odpovídá tomu, co soud uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí.“ (R 64/1969)
15
„Ak pracovník nebol v dôsledku nepravdivého posudku o pracovnej činnosti prijatý do
zamestnania, za škodu tým mu podľa ustanovenia § 187 ods. 2 ZP (teraz § 192 ods. 1 ZP - pozn.
10
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16

u iného zamestnávateľského subjektu. Zamestnanec však musí preukázať, že nebol prijatý do
zamestnania práve preto, že negatívne nepravdivé informácie zapríčinili jeho neúspech vo
výberovom konaní.
V prípade, že zamestnávateľ napriek žiadosti vôbec nevydá posudok o pracovnej činnosti,
17
vystavuje sa žalobe na vydanie pracovného posudku vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe ,
ktorá začína plynúť odo dňa, kedy uplynula pätnásťdňová lehota na jeho vydanie, nie však skôr ako
dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. V takejto situácií zamestnancovi tiež hrozí škoda
spočívajúca v ušlom zárobku, ak nedošlo k uzavretiu pracovnej zmluvy, pretože nemohol predložiť
potvrdenie o predchádzajúcom zamestnaní.
3

REFERENCIE
Na rozdiel od pracovného posudku, za referencie považujeme stricto sensu hodnotenie

práce zamestnanca v pracovnom pomere18, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších
skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce, vyžiadané možným budúcim zamestnávateľom
priamo od doterajšieho, resp. bývalého, zamestnávateľa. V zásade ide o menej formalizovaný, ba
dokonca až neformálny postup, spravidla pri verbálne podanom hodnotení, väčšinou na základe tiež
ústnej požiadavky. Takéto zisťovanie informácií o činnosti zamestnanca v pracovnom pomere nie je
podľa nášho názoru možné zasadiť do jestvujúceho právneho rámca.
Súčasná právna úprava individuálnych pracovnoprávnych vzťahov in genere vychádza zo
Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. účinného do 31. marca 2002 z úplnej samostatnosti pracovného
19
práva voči iným právnym odvetviam. V právnej náuke, ako aj v súdnej praxi, neboli teda žiadne
pochybnosti o tom, že normy regulujúce pracovný pomer mali zásadne kogentný charakter, ktorá
pozostávala na myšlienke 'čo nie je dovolené, je zakázané'. Ak teda v tom čase povaha
pracovnoprávneho predpisu neumožňovala odchylnú úpravu, bolo potrebné to, čo Zákonníku práce
nevyhovovalo, považovať za zakázané.
Napriek reforme pracovného práva v rokoch 2001 a 2002, sa domnievame, že nedošlo
k absolútnemu opusteniu pôvodnej rigidnej úpravy. Pracovnoprávne vzťahy sú kontinuálne
budované na permanentnej prevahe kogentných vlastností. Zákonník práce je naďalej založený na
20
zásade 'čo nie je dovolené, je zakázané'. Uvedené pritom nie je v rozpore s ustanovením Čl. 2 ods.
3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané,
pretože ak záväzný charakter pracovnoprávnych predpisov spočíva na princípe 'čo nie je dovolené,

aut.) zodpovedá organizácia, ktorá takýto posudok vydala.“ (Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a
zhodnocení soudní praxe. Sv. IV s. 953)
16
„Nebyl-li zaměstnanec v důsledku nepravdivého posudku o pracovní činnosti přijat do (jiného)
zaměstnání, odpovídá mu za škodu tím způsobenou zaměstnavatel, který takovýto posudek vydal.
Škoda, kterou je zaměstnavatel povinen v tomto případě zaměstnanci nahradit, může spočívat též v
ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele, který s ním v důsledku nepravdivého
pracovního posudku odmítl uzavřít pracovní smlouvu.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu České
republiky, sp. zn. 21 Cdo 1478/2006)
17
§ 101 Občianskeho zákonníka.
18
Pri širšom koncepcii referencií by sme pod ne mohli zaradiť aj napr. (ne)písomné posudky práce
zamestnancov vykonávajúceho prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru vyžiadané či už budúcim zamestnávateľom alebo priamo zamestnancom; hodnotenie
o práci zamestnanca od vedúceho zamestnanca alebo iného zamestnanca; v prípade študentov
alebo absolventov tiež informáciu o priebehu (neplatenej) stáže, alebo odporúčanie vedúceho
záverečnej práce; či dokonca vyjadrenie obchodných partnerov živnostníka o jeho činnosti. Pri
takomto ponímaní referencií by ich obsah mal byť bezprostredne relevantný k činnosti, ktorú
uchádzač vykonával a o ktorú sa zaujíma, pričom by mal byť dodržaný aspoň minimálny stupeň
ochrany osoby v duchu princípu neminem laedere.
19
Porovnaj vtedajšiu judikatúru, napr. Nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. I.ÚS 27/96;
Barancová taktiež hovorí o stave vzájomnej izolovanosti medzi Zákonníkom práce a Občianskym
zákonníkom ako základnou normou súkromného práva. Pozri bližšie BARANCOVÁ, H. in
BARANCOVÁ, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. s. 23.
20
Rovnako DEMEK, P. Zákonník práce. s. 35.
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je zakázané', potom je potrebné to, čo nevyhovuje týmto predpisom, považovať za zákonom
21
zakázané a nikto nesmie robiť to, čo je zákon zakazuje.
So zreteľom na prevalenciu pravidla 'čo nie je dovolené, je zakázané' máme za to, že pri
uplatňovaní práva na prácunie je možné aprobovať taký postup, ktorý nie je upravený niektorým z
pracovnoprávnych predpisov.
V realite praxe však nie je možné vylúčiť, že budúci zamestnávateľ pri výbere vhodného
zamestnanca osloví jedného alebo viacerých bývalých zamestnávateľov o podanie informácie
o uchádzačovi o zamestnanie. Oslovený zamestnávateľ, samozrejme, nie je povinný vyhovieť. Ak
sa však rozhodne vyhovieť, nastane situácia, v ktorej sa zamestnanec nemá možnosť s obsahom
referencie oboznámiť. Je preto vhodné, aby takéto a podobné žiadosti boli bez výnimky realizované
s vedomím osoby, ktorej sa bezprostredne týkajú. Zamestnávateľ podávajúci informácie takýmto
spôsobom by si mal vopred vyžiadať súhlas s vyhotovením a podaním referencie a následne
zamestnanec by mal byť aj vyrozumený o obsahu hodnotenia. V ideálnom prípade, avšak stále nie v
zákonne konformnom, by mal uchádzača o zamestnanie požiadať o súhlas s žiadosťou o referencie
už potenciálny zamestnávateľ, alebo splnomocnená osoba v jeho mene. Zamestnávateľ by však ani
pri referenciách nemal za žiadnych okolností podávať iné informácie ako tie, ktoré môžu byť
obsahom pracovného posudku, pokiaľ nemá súhlas zamestnanca.
4

ZÁVER
Predzmluvné vzťahy sú jednou z oblastí pracovného práva, v ktorej praktické skúsenosti
nekorešpondujú s normatívnym textom Zákonníka práce. Do tejto šedej zóny zaraďujeme aj
referencie, pretože ich nepovažujeme za legálnu súčasť širších pracovnoprávnych vzťahov
vznikajúcich medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ako i zamestnávateľmi navzájom. Pre účely
budovania novej doktríny sme ich však vymedzili od kodifikovaného pracovného posudku, hoci
v praxi bežne dochádza k ich zamieňaniu s pracovným posudkom. Pro futuro by bolo preto vhodné
uvažovať o uzákonení referencií a predísť tak možným porušeniam práv osôb uplatňujúcich svoje
ústavné právo na prácu.
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nie je zakázané, je dovolené“. 28 s.

267

INŠTITÚT ZASTÚPENIA V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH
(S DÔRAZOM NA POSTAVENIE FYZICKÝCH OSÔB)
Monika Seilerová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt:Pracovné právo vo svojej časti zahŕňajúcej súkromnoprávne prvky, v sebe elementárne
nesie otázku o možnosti použitia inštitútu zastúpenia v pracovnoprávnej oblasti. Vzťah Občianskeho
zákonníka ako právneho predpisu lex generealis ku Zákonníku práce ako právneho predpisu lex
specialis, umožňuje použitie niektorých občianskoprávnych inštitútov, okrem iného, aj inštitútu
„zastúpenia“. V príspevku sa zaoberáme pracovnoprávnou subjektivitou subjektov pracovných
vzťahov individuálneho pracovného práva, predovšetkým u fyzických osôb, a na ňu nadväzujúcim
použitím ustanovení zastúpenia podľa Občianskeho zákonníka.
Kľúčové slová: pracovnoprávna subjektivita zamestnanca, zákonné zastúpenie, plnomocenstvo,
pracovnoprávna subjektivita zamestnávateľa- fyzickej osoby.
Abstract: Labour law in its part including the elements of private law is connected with the question
of possibility of application the institute of representation in the area of employment. Relation
between Civil Code as lex generalis and Labour Code as lex specialis allows the application some
of the civil law institutes, inter alia the institute of „representation“. The author deals with
employment personality of the subjects of individual labour law realtions, especially among
individuals and subsequent question of using the representation according the Civil Code.
Key words: employmnet pesronality of employee, legal representation, employment personality of
employer- individual,the power of attorney.
1

ÚVOD
Prvotné nazeranie na použitie inštitútu zastúpenia v pracovnom práve prináša otázku, či
možno v pracovnom vzťahu ako špecifickom súkromnoprávnom vzťahu, vôbec uvažovať
o možnostiach aplikácie tohto občianskoprávneho inštitútu. V dimenzii naskytujúcich sa úvah je
východiskovým bodom kogentná definícia závislej práce, ale aj všeobecne známy osobitý charakter
pracovnoprávnych vzťahov. Ich typickou črtou je tzv. osobný výkon práce ako ľudskej činnosti,
v ktorej jednotlivec vykonáva prácu za účelom vlastnej sebarealizácie a zabezpečenia štandardných
životných podmienok a uspokojovania nevyhnutných životných potrieb. Napriek jednému
z elementárnych atribútov definície závislej práce ako práce: „vykonávanej vo vzťahu nadriadenosti
zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa
pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu
alebo odmenu“ považujeme za potrebné poukázať na možnosť, respektíve nemožnosť
zastupovania v konkrétnych situáciách, ktoré si bežná prax mnohokrát vyžaduje. Vymedzenie
predmetu pracovnoprávnych vzťahov je podstatné nielen z hľadiska zdôraznenia osobného výkonu
práce ale i z pohľadu ďalších definičných čŕt, od ktorých možno odvíjať riešenie problematiky
právnej subjektivity základných subjektov individuálnych pracovnoprávnych vzťahov. Závažnou je
problematika pracovnoprávnej subjektivity zamestnávateľa a jeho konania s právnymi účinkami
a nadväzujúce otázky jeho zastúpenia pri jednotlivých právnych úkonoch. Z dôvodu obsiahlosti
všetkých súvisiacich otázok sa analýza zameriava predovšetkým na právne postavenie fyzických
osôb. Javí sa ako podstatné analyzovať základné právne aspekty využitia inštitútu zastúpenia
v pracovnom práve. Teoretické vymedzenie použitia inštitútu zastúpenia je významné i z pohľadu
jeho následného premietnutia sa do otázok aplikačnej praxe. V nejednom prípade dochádza
k vzniku sporných skutočností, či je právny úkon ako prejav vôle akéhokoľvek subjektu, platným
prejavom, prinášajúcim zodpovedajúce právne dôsledky.
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2

ZÁKLADNÉ ASPEKTY PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY ZAMESTNANCA
V sústave súkromnoprávnych vzťahov si pracovnoprávne vzťahy zachovávajú svoje osobité
postavenie. Ich špecifický charakter si vyžaduje aj osobitý prístup pri použití súkromnoprávnych
inštitútov, typických pre občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy. Súkromnoprávny charakter
pracovných vzťahov je význačný ingerenciou štátu, zasahujúceho z dôvodu zabezpečenia
ochrannej funkcie a garancie deklarovaných sociálnych práv.
Postavenie zamestnanca ako jedného zo subjektov pracovnoprávnych vzťahov vymedzuje
ustanovenie § 11 Zákonníka práce. V zmysle zakotvenej legálnej definície je zamestnancom
„fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný právny predpis aj
v obdobných právnych vzťahoch (napríklad štátni zamestnanci), vykonáva pre zamestnávateľa
závislú prácu.“ Obzvlášť charakteristickou črtou zamestnanca ako základného subjektu
pracovnoprávnych vzťahov je existencia tzv. „osobného prvku“. Na jednej strane je ho potrebné
chápať v rovine osobného konania zamestnanca. Zamestnanec sa osobne rozhoduje pre
konkrétneho zamestnávateľa a sám zamestnanec je subjektom, ktorý uzatvára pracovnú zmluvu,
respektíve iný pracovným právom dovolený zmluvný typ a v priebehu trvania pracovného vzťahu
osobne plní úlohy dohodnuté v pracovnej zmluve. Na druhej strane, vychádzajúc zo všeobecných
poznatkov pracovného práva je pre vzťah základných subjektov pracovnoprávnych vzťahov
charakteristická osobná a hospodárska závislosť zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi.
Osobná závislosť spočíva v dispozičnom oprávnení zamestnávateľa, v rámci ktorej zamestnávateľ
udeľuje pokyny priamo zamestnancovi a vytvára tak jeho pracovnú náplň zodpovedajúcu
vymedzenému druhu práce.
Práve tu nastáva otázka, kedy je zamestnanec spôsobilý k platnému uzatvoreniu pracovnej
zmluvy a prevzatiu všetkých z právneho vzťahu vyplývajúcich právnych dôsledkov? Zákonník práce
hneď v nasledujúcom ustanovení nezávisle od Občianskeho zákonníka, samostatne reguluje otázku
pracovnoprávnej subjektivity zamestnanca zahŕňajúcu tzv. aktívnu a pasívnu zložku súčasne.
Osobný výkon práce nebol v prvotnej pracovnoprávnej legislatíve predmetom právnej
regulácie. Ak vychádzame z právnej úpravy rakúskeho Občianskeho zákonníka (ABGB),
nachádzame v nej právnu úpravu tzv. služobnej zmluvy. V zmysle znenia dotknutých ustanovení
platilo, že ak nevyplývalo zo služobnej zmluvy alebo z okolností nič iné, bol zamestnaný povinný
1
konať službu osobne, a nárok na služby nebolo možné previesť. Možnosť zastúpenia
v „predchodcovi“ súčasnej pracovnej zmluvy nebola vylúčená. Účastníci služobnej zmluvy si ho
mohli v zmluve výslovne dohodnúť alebo mohlo vyplynúť z okolností, za ktorých bola zmluva
uzatváraná.
Osobný prvok v pracovnoprávnych vzťahoch tak ako vyplýva zo súčasného znenia
pracovnoprávnej úpravy, je podľa nášho názoru neodmysliteľnou súčasťou pracovného výkonu
zamestnanca, ktorého pracovný vklad zamestnávateľ potrebuje, a pre ktorý pristúpil k uzatvoreniu
pracovnej zmluvy so zamestnancom. Zahŕňa tiež vznik zodpovednostných právnych vzťahov a
z nich vyplývajúcich povinností. Na základe osobného výkonu práce ich preto nemôže znášať
nikto iný ako zamestnanec, ktorý so zamestnávateľom uzavrel pracovnú zmluvu.
Prvotným predpokladom na to, aby fyzická osoba mohla vystupovať ako účastník
pracovnoprávneho vzťahu, je splnenie požiadavky disponovania pracovnoprávnou subjektivitou.
Vznik pracovnoprávnej spôsobilosti zamestnanca podľa znenia ustanovení Zákonníka práce je
rozdielny v porovnaní s vymedzením vzniku pracovnoprávnej subjektivity zamestnávateľa, ktorý je
fyzickou osobou. Súčasne špecifickosť pracovného práva a ním regulovaných právnych vzťahov si
vyžaduje modifikovaný prístup v porovnaní s možnosťami vystupovania a konania osôb
v občianskoprávnych vzťahoch. Rozdielnosť právnych úprav je založená na skutočnosti, že
zamestnanec musí vždy prácu vykonávať osobne a osobný výkon práce zároveň predpokladá
osobnú zodpovednosť za jej výsledky. Preto vychádza pracovné právo z koncepcie, že spôsobilosť
2
vzniká časovo súčasne.
V zmysle ustanovenia § 15 ZP (rovnakú právnu úpravu nachádzame aj v Zákonníku práce
ČR- §6), pracovnoprávnu subjektivitu nadobúda fyzická osoba dovŕšením 15. roku veku. Súčasne
zákonodarca rešpektujúc fyzický, psychický vývoj človeka a otázku jeho vzdelania, obmedzuje
možnosť zamestnávateľa ustanoviť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal skončeniu
1

ŠTEFKO, M.: Pracovní právo v kontextu občanského práva, Analýza limitů podpůrne působnosti
obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích, Auditorium, Praha 2012, s. 56
2
BĚLINA, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. Praha: C.H. BECK 2008, s.25
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povinnej školskej dochádzky. Koncepcia právnejsubjektivity v pracovnom práve vychádza
z medzinárodne deklarovaných zákazov o výkone detskej práce a o osobitných podmienkach
výkonu práce mladistvých. Konkrétne Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 138
o minimálnom veku z roku 1973 výslovne v článku 2 zdôrazňuje požiadavku na právnu spôsobilosť
3
v pracovnom práve u zamestnancov. Právo Európskej únie v smernici Rady 94/33/ES o ochrane
mladistvých pracovníkov poukazuje na vekovú hranicu, v ktorej sa fyzická osoba môže prijať do
zamestnania. Zároveň, ako uvádza M. Galvas, je potrebné podotknúť, že: „Právnu spôsobilosť
v pracovnom práve je potrebné posudzovať aj s ohľadom na sociálnu úlohu, ktorú človek v týchto
4
vzťahoch zohráva...“ Napriek zdanlivo prejavujúcej sa nemožnosti zastúpenia zamestnanca pri
výkone závislej práce pre zamestnávateľa nemožno inštitút zastúpenia tak, ako je ponímaný
v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka vylúčiť absolútne.
2.1

Zastúpenie zamestnanca
Z hľadiska doteraz uvádzaného konania zamestnanca voči zamestnávateľovi je uvažovanie
o akejkoľvek možnosti zastúpenia a nahradenia pracovného výkonu zamestnanca inou osobou
vylúčené. Súčasne platí, že: „Pracovnoprávne úkony môže konať sám zamestnávateľ alebo sám
5
zamestnanec, alebo môže pracovnoprávne úkony za nich robiť niekto iný.“ Z dôvodu osobného
výkonu závislej práce je zastúpenie zamestnanca možné len pri tých pracovnoprávnych úkonoch,
pri ktorých osobná podmienenosť pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebná. O zastúpení
zamestnanca spôsobmi, ktoré sú upravené v Občianskom zákonníku (§23OZ), by bolo možné
uvažovať napríklad v rovine splnomocnenia inej osoby na uskutočnenie stanovených právnych
úkonov, v rovine nevyhnutnosti zákonného zastúpenia v situáciách, ktoré si to vyžadujú,
zahŕňajúceho tiež zastúpenie na základe súdneho rozhodnutia (ustanovením opatrovníka).
Konkrétnymi príkladmi, ktoré by prichádzali do úvahy je zastúpenie pri skončení pracovného
pomeru výpoveďou, okamžitým skončením alebo pri uplatňovaní nárokov z neplatného skončenia
pracovného pomeru podaním žaloby na súde. Vývoj právnej úpravy nasvedčuje, že v Zákonníku
práce z roku 1965 bol inštitút zastúpenia obsiahnutý v §14 – 17, a to na základe zákona, na
6
základe dohody o plnomocenstve alebo rozhodnutím súdu. Dôvodom tejto samostatnej úpravy
bola skutočnosť, že ZP bol chápaný ako predpis kategoricky oddelený od vtedajšieho Občianskeho
7
zákonníka. (OZ) Súčasná právna úprava odstránila duplicitu a vzťah použitia inštitútov zastúpenia
vyriešila subsidiárnou pôsobnosťou OZ na otázky právne neupravené Zákonníkom práce (v rozsahu
jeho všeobecných ustanovení).
Najmarkantnejšie sa inštitút zastúpenia na strane zamestnanca v pracovnom práve
uplatňuje v podobe zákonného zastúpenia. Zákonné zastúpenie v pracovnoprávnych vzťahoch je
podľa znenia ustanovení ZP vyjadrené v súvislosti so zamestnávaním mladistvých zamestnancov.
Osobný rozsah zákonného zastúpenia je predmetom úpravy zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
v znení neskorších predpisov, ktorý presne vymedzuje, kto je zákonným zástupcom maloletého.
V súčasnosti nie je vznik pracovnoprávneho vzťahu mladistvého zamestnanca viazaný na súhlas
zákonného zástupcu. Postačuje jeho vyjadrenie, pričom však ani absencia vyjadrenia nevyvoláva
účinky neplatnosti dvojstranného právneho úkonu. Ak by sa vyžadoval súhlas zákonného zástupcu
na platné uzavretie pracovnej zmluvy, ale platnosť ďalších pracovnoprávnych úkonov a zmluvných
typov uzatváraných mladistvým by nebola jednoznačne právne zakotvená, spôsobila by sa tým
značná komplikovanosť v usporiadaní právnych vzťahov a súvisiacich statusových otázkach
8
zamestnanca. Súčasná právna úprava otázku pracovnoprávnej subjektivity zakladá na
predpoklade, že osoba v 15. roku veku disponuje dostatočnou fyzickou a psychickou spôsobilosťou
3

Dohovor MOP č. 138 o minimálnom veku z roku 1973, článok 2
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v súkromnom práve, Praha : C. H. Beck, 2012,s. 187
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JURČOVÁ, M.,, JURČOVÁ M., PAVELKOVÁ, B., NEVOLNÁ,Z.., OLŠOVSKÁ, A., SMYČKOVÁ,
R., pozn. č.5 , s. 188-189
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na výkon závislej práce. Predpokladá sa teda, že takáto fyzická osoba je spôsobilá plniť svoje
právne povinnosti a niesť zodpovednosť v prípade ich neplnenia. Táto domnienka je však
9
vyvrátiteľná a platí, pokiaľ by nebol preukázaný opak. Z praktického hľadiska môže nastať situácia,
že takáto osoba nebude znášať občianskoprávnu zodpovednosť pre prípad spôsobenia škody
(právne zodpovednými subjektmi budú zákonní zástupcovia), avšak bude mať plnú spôsobilosť na
to, aby znášala spôsobenú škodu voči svojmu zamestnávateľovi. Jedinou výnimkou je
zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, keďže dohodu o hmotnej zodpovednosti
v zmysle §11 ods.3 ZP, smie zamestnanec platneuzatvoriť až dovŕšením 18. roku veku. Zákonník
práce neumožňuje, aby takúto dohodu uzavrel zákonný zástupca, dokonca sa neuplatnia ani
ustanovenia Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorých osoba nadobúda plnoletosť aj pred
dovŕšením 18. roku veku uzavretím manželstva.
Použitie ustanovení o zákonnom zastúpení, vrátane otázky pozbavenie osoby
(zamestnanca) spôsobilosti na právne úkony podlieha právnej regulácii Občianskeho zákonníka
(§26 - §30). Nový rekodifikovaný Občiansky zákonník Českej republiky (z. č. 89/ 2012 Sb.)
zakotvuje v ustanoveniach upravujúcich inštitút zastúpenia novú právnu úpravu týkajúcu sa
zákonného zastúpenia v pracovnoprávnej oblasti. V ustanovení § 34 a 35 Občianskeho zákonníka
Českej republiky je v súvislosti s výkonom závislej práce mladistvých premietnutá právna úprava
zákonného zastúpenia. Občiansky zákonník Českej republiky v znení § 35 priamo zakotvuje
možnosť zákonného zástupcu maloletého, ktorý nedosiahol 16. rokov veku, rozviazať jeho pracovný
pomer alebo dohodu o výkone práce zakladajúcu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
obdobný záväzok, pokiaľ je to nutné v záujme vzdelávania, vývoja alebo zdravia maloletého,
spôsobom ustanoveným iným právnym predpisom. Nová občianskoprávna úprava tak priamo
oprávňuje zákonného zástupcu konať za mladistvého zamestnanca, ktorý nedovŕšil 16. rokov veku
ak sú naplnené zákonom stanovené podmienky.
Použitie ustanovení zmluvného zastúpenia v konkrétnych pracovnoprávnych úkonoch,
v ktorých by zamestnanec splnomocnil tretiu osobu vystupujúcu v mene zastúpeného, s právnymi
účinkami vznikajúcimi priamo voči zastúpenému (priame zastúpenie), nenachádzame v žiadnom z
ustanovení Zákonníka práce. Vzniká otázka, či vôbec existujú také právne úkony zamestnanca, pri
ktorých by uzavretie dohody o plnomocenstve pre vykonanie pracovnoprávnych úkonov bolo možné
považovať za prípustné. V tejto súvislosti sa stotožňujeme s názorom, že z pohľadu „aplikačnej
praxe sa zastúpenie vyskytuje najmä v prípade jednostranných právnych úkonov, na základe
10
ktorých dochádza ku skončeniu pracovného pomeru.“
3

PRÁVNA SUBJEKTIVITA ZAMESTNÁVATEĽA - FYZICKEJ OSOBY A VYBRANÉ
ASPEKTY INŠTITÚTU ZASTÚPENIA
V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje v pozícii zamestnávateľa fyzická alebo právnická
osoba. Právne postavenie zamestnávateľa vyplýva z ustanovenia §7 Zákonníka práce, v zmysle
ktorého možno za zamestnávateľa považovať iba osobu, ktorá zamestnáva aspoň jedného
zamestnanca. Definičnou črtou zamestnávateľa, či už ako fyzickej alebo právnickej osoby je jeho
konanie vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V praxi sa môžeme vo väčšine
prípadov stretnúť s vlastným osobným konaním zamestnávateľa fyzickej osoby. Konanie
zamestnávateľa fyzickej osoby s právnymi účinkami v pracovnoprávnych vzťahoch je
determinované disponovaním pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je rovnako ako v prípade
zamestnanca upravovaná modifikovane v komparácii so všeobecnou právnou subjektivitou
ustanovenou v Občianskom zákonníku. Zaujímavosťou je, že v pracovnoprávnych vzťahoch sa
priznáva právna subjektivita aj nasciturovi, za podmienky, že sa dieťa narodí živé. V tomto smere
nachádzame spoločný prvok s občianskym právom. Aplikácia uvedeného ustanovenia „myslí“ na
situácie, v ktorých dôjde napríklad k smrti zamestnávateľa a všetky práva a povinnosti prechádzajú
na jeho dedičov, ktorými môžu byť aj maloleté osoby. Súčasne v zmysle ustanovenia§ 8 ZP platí,
že spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti ako
zamestnávateľ vzniká plnoletosťou, t. j. dovŕšením 18. roku veku alebo na základe rozhodnutia súdu
o povoleníuzavrieť manželstvo, avšak najskôr v 16. roku veku. Do 1.9.2011 bola aktívna zložka
9

DEMEK, P., Kategória zamestnanca a jej pluralitné chápanie v prostredí pracovného práva
Slovenskej republiky.Právo a jeho prostredie. SAP, Bratislava, 2011, s. 401
10
JURČOVÁ M., PAVELKOVÁ, B., NEVOLNÁ,Z., OLŠOVSKÁ, A., SMYČKOVÁ, R., Zastúpenie
v súkromnom práve, Praha : C. H. Beck, 2012,s. 189

271

právnej subjektivity zamestnávateľa fyzickej osoby viazaná na dosiahnutie 18. roku veku.
Legislatívnou zmenou došlo k zjednoteniu právnej úpravy spôsobilosti na právne úkony v Zákonníku
práce s Občianskym zákonníkom. Rozdielnosť úprav spôsobovala v mnohých prípadoch aplikačné
ťažkosti. Vznikali situácie, v ktorých fyzická osoba bola spôsobilá na všetky právne úkony a z nich
vyplývajúcu zodpovednosť v rámci občianskeho práva, avšak jej konanie s platnými právnymi
účinkami ako zamestnávateľského subjektu bolo nemožné. Platí, že do dovŕšenia právnej
subjektivity v zmysle ZP koná v pracovnoprávnych vzťahoch jeho zákonný zástupca. Opäť môžeme
pozorovať prvok vzájomnej spojitosti občianskeho a pracovného práva, konkrétne spätosť
s inštitútom zákonného zastúpenia. V kontexte zákonného zastúpenia v pracovnom práve je
najčastejšie vyskytujúcim sa problémom v praxi právna udalosť smrti zamestnávateľa.
V danomprípade dochádza ku generálnej sukcesii práv a povinností vyplývajúcich
11
z pracovnoprávnych vzťahov na dedičov. V dedičskom konaní existuje potenciálna možnosť
12
zastupovania jedného dediča iným. Premietnutím tejto situácie do praktickej roviny by mohlo podľa
konkrétnych okolností prípadu dôjsť k stretu záujmov medzi zákonným zástupcom a osobou, ktorej
prislúchajú nároky z pracovnoprávnych vzťahov ako nastupujúcemu zamestnávateľovi. Vzniknutá
situácia poukazuje na aplikáciu inštitútu zastúpenia podľa rozhodnutia súdu, keďže z ustanovenia §
22 vyplýva požiadavka na to, aby zástupcom fyzickej osoby bola osoba, ktorá je spôsobilá na
potrebný právny úkon. Súčasne platí, že nemôže vystupovať ako zástupca ten, ktorého záujmy sú
v rozpore so záujmami zastúpeného. Existuje tak pravdepodobnosť situácie, v ktorej dôjde
k ustanoveniu kolízneho opatrovníka neplnoletému dedičovi, ktorý sa podľa výsledku dedičského
konania stane zamestnávateľom.
Pozícia zamestnávateľov je na rozdiel od zamestnancov omnoho špecifickejšia. Oprávnenie
konať v mene zamestnávateľa vyplýva z ustanovení Zákonníka práce (§ 9ZP), ale zároveň aj
z ustanovení Obchodného zákonníka (napríklad §15 OBchZ). V zmysle subsidiárnej pôsobnosti
všeobecných ustanovení OZ vo vzťahu k všeobecnej časti ZP, prichádza do úvahy možnosť využitia
dohody o plnomocenstve. Splnomocnenec na základe plnomocenstva je oprávnený konať v mene
zamestnávateľa fyzickej osoby ako zastúpeného subjektu, pričom práva a povinnosti vznikajú
priamo splnomocniteľovi. Plnomocenstvo je vymedzované ako jednostranný právny úkon, ktorý je
adresovaný tretím osobám. Obsahuje vyhlásenie splnomocniteľa voči tretím osobám v zmysle
ustanovenia § 31 OZ, o tom, že splnomocnenec je oprávnený konať v mene a na účet zastúpeného,
v rozsahu uvedenom v plnomocenstve. V prípade zamestnávateľov- fyzických osôb sa v aplikačnej
praxi možno iba ojedinele stretnúť s takouto situáciou. Najčastejšie sa vyskytujú prípady
13
zastupovania zamestnávateľa advokátom.
Inštitút plnomocenstva všeobecne aplikovaný v súkromnoprávnych vzťahoch má určité
spoločné znaky s výslovne pracovnoprávnym inštitútom poverenia, pri ktorom jeho povaha ako
právneho úkonu nie je jednoznačná. Poverenie možno považovať za jeden zo spôsobov ako
zabezpečiť vykonávanie potrebných pracovnoprávnych úkonov zamestnávateľa. Ak je
zamestnávateľom právnická osoba, právne úkony v jej mene je oprávnený vykonávať štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou síce zásadne koná
osobne, avšak nadchádzajúce ustanovenie oprávňuje zamestnávateľa pracovnoprávnych vzťahov,
aby právne úkony namiesto nich robili aj nimi poverení zamestnanci. V zmysle §9 ods. 2 je
zamestnávateľ oprávnený písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne
úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. Poverenie zamestnanca na zamestnávateľom
určené právne úkony, by malo byť písomné. Nedostatok písomnej formy však Zákonník práce
nespája s doložkou neplatnosti. Písomné poverenie musí obsahovať rozsah oprávnenia
uskutočňovať konkrétne vymedzené právne úkony v mene zamestnávateľa. Podľa judikatúry NS SR
2Cdo 145/2002: „ Zamestnávateľ mohol na základe písomného poverenia splnomocniť svojho
zamestnanca, aby uzavrel dohodu o rozviazaní pracovného pomeru s iným zamestnancom.“ Aj
napriek skutočnosti, že v konkrétnom prípade podľa skutkových okolnosti bola zamestnávateľom
právnická osoba, domnievame sa, že analogicky možno uvedené rozhodnutie aplikovať aj na
11

BARANCOVÁ, H., Slovenské a európske pracovné právo: slovenská a česká judikatúra:
judikatúra európskych súdov, 1 vyd., Bratislava: Poradca podnikateľa, 2004, s. 101
12
VOJČÍK, P. a kol., Občianky zákonník: Stručný komentár, 3.doplnené a prepracované vydanie,
Bratislava : Iura Edition, 2010, s. 97
13
JURČOVÁ M.- PAVELKOVÁ, B.- NEVOLNÁ,Z.,- OLŠOVSKÁ, A.,- SMYČKOVÁ, R., Zastúpenie
v súkromnom práve, Praha : C. H. Beck, 2012, s. 191
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prípad, keď poverenie bude realizované zamestnávateľom fyzickou osobou. Na základe poverenia
teda môže dôjsť k uzavretiu dohody o skončení pracovného pomeru, inou osobou ako
zamestnávateľom samotným. Keďže jednoznačné ustanovenie o právnej povahe poverenia
v Zákonníku práce nenachádzame, otázkou je, či možno poverenie považovať za právny úkon.
Vzhľadom na jeho významné právne dôsledky sa možno stotožniť s názorom, že : „.....z hľadiska
14
širšej koncepcie právneho úkonu by ho bolo možné považovať za právny úkon.“ Rozdielnosť
inštitútu zastúpenia a poverenia spočíva okrem iného tiež v skutočnosti, že v prípade prekročenia
oprávnenia konať vymedzeného v plnomocenstve všetky právne následky znáša samotný zástupca.
Avšak v prípade poverenia je takýmto konaním zamestnanca zamestnávateľ viazaný. Neplatí to
pre prípad, ak konkrétny zamestnanec vedel alebo musel vedieť, že poverený zamestnanec
prekročil svoje oprávnenie.( §10 ods.2 ZP).
4

ZÁVER
Inštitút zastúpenia je inštitútom typickým pre použitie v občianskoprávnych vzťahoch.
V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka je potrebné rozlišovať jeho dve základné formy, t.j.
zákonné a zmluvné zastúpenie. V nadväznosti na vzťah subsidiarity medzi Občianskym zákonníkom
a Zákonníkom práce, nie je použitie zastúpenia vylúčené ani v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
V aplikačnej praxi sa najčastejšie možno stretnúť s inštitútom zákonného zastúpenia, keďže sám
Zákonník práce pri vymedzovaní pracovnoprávnej subjektivity účastníkov pracovnoprávnych
vzťahov v niektorých prípadoch odkazuje na konanie zákonných zástupcov. Realizácia právnych
úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch je podmienená disponovaním pracovnoprávnou subjektivitou
konajúceho. Nadobudnutie pracovnoprávnej subjektivity zamestnanca a zamestnávateľa je
v komparácii s právnou subjektivitou v zmysle Občianskeho zákonníka vymedzená modifikovane,
najmä s ohľadom na ochrannú funkciu pracovného práva. V pozitívnom smere došlo k zjednoteniu
nadobudnutia aktívnej zložky pracovnoprávnej subjektivity s právnou úpravou nadobudnutia
občianskoprávnej spôsobilosti na právne úkony v prípade konania zamestnávateľa- fyzickej osoby,
keďže nejednotnosť úpravy spôsobovala ťažkosti pri riešení konkrétnych situácií. Z hľadiska pozície
zamestnanca fyzickej osoby, je otázkou do budúcnosti vymedzenie oprávnenia zákonných
zástupcov konať za mladistvých zamestnancov, najmä s ohľadom na uskutočnenú rekodifikáciu
Občianskeho zákonníka v Českej republike, podľa ktorej sa otázka konania zákonného zástupcu za
maloletého čiastočne premietla do ustanovení Občianskeho zákonníka. Podľa nášho názoru môže
uvedené zakotvenie právneho konania zákonných zástupcov vyvolávať ďalšie aplikačné otázky
a nejednoznačnosť pri posudzovaní súvisiacich otázok ohľadom postavenia a konania mladistvého
zamestnanca. Ojedinele ako na strane zamestnanca, tak i zamestnávateľa môže dôjsť k uzavretiu
dohody o plnomocenstve, ktorá upravuje interný vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom.
Otázka či je v pracovnoprávnych vzťahoch možné uplatniť ustanovenia zmluvného zastúpenia podľa
Občianskeho zákonníka, nie je podľa nášho názoru z teoretického hľadiska vylúčená, avšak reálne
situácie sa v aplikačnej praxi vyskytujú zriedkavo.
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PRACOVNOPRÁVNE ASPEKTY VÝKONU VEREJNEJ SLUŽBY
Vladimír Minčič
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v článku snaží poukázať na spoločné pracovnoprávne znaky vybraných druhov
verejnej služby s cieľom konštatovať existenciu hypertrofie v právnej úprave verejnej služby.
Kľúčové slová: Verejná služba, závislá práca, objekt, subjekt, predmet, verejný zamestnanec,
zamestnávateľský subjekt, hypertrofia.
Abstract: Author of the article tries to demonstrate common labour-law features of selected public
services´ types, aiming to note the existence of hypertrophy in public service legalisation.
Keywords: Public service, dependent work, object, subject, public employee, employment
organisation, hypertrophy.
1

ÚVOD
Výkon verejnej služby konkrétnym, na to povereným zamestnancom vo verejnej správe je
svojím obsahom predmetom právnych noriem viacerých právnych odvetví ústavného, pracovného
a v neposlednom rade aj správneho práva. Právny režim pracovnoprávneho postavenia
zamestnancov vo verejnej službe vychádza z právnych noriem pracovného práva, avšak obsahovo
ich možno v určitých prípadoch zaradiť aj medzi normy práva správneho (napr. problematika
výberových konaní, vymenovania, zodpovednosti za škodu, disciplinárne a služobné previnenia
a pod.) Základnými normami upravujúcimi právne postavenie zamestnancov v štátnej správe
a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme sú:
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície,
zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
1
zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
Práve tieto právne predpisy predstavujú základný právny rámec výkonu verejnej služby
(rozumej štátnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme, pozn. autora). Aj napriek tomu, že
predmetom pracovnej náplne uvedených druhov zamestnancov vo verejnej správe je v mnohých
1

Pojmy verejná (štátna) služba a právne pomery verejných (štátnych) zamestnancov sú si síce
veľmi blízke, avšak nie identické. V tejto súvislosti zastávame názor, že názvy (označenie) právnych
predpisov upravujúcich právne pomery verejných zamestnancov by nemali znieť „zákon o verejnej
službe, zákon o štátne službe“, ale skôr zákon o právnom postavení štátnych úradníkov, zákon
o právnom postavení verejných zamestnancov alebo zamestnancov verejných (štátnych) služieb,
resp. zákon o štátnej službe a právnom postavení (pomeroch) štátnych úradníkov (úradníkov)
a pod. Príkladov realizujúcich takýto prístup môžeme uviesť niekoľko. Napr. predpisy upravujúce
výkon verejnej (štátnej) služby verejnými (štátnymi) zamestnancami sú označené názvami: v NSR
„Beamtengesetz“ (úradnícky zákon), v Rakúsku „Beamtendienstrechtsgesetz“ (úradnícky
služobnoprávny zákon), v Maďarsku „zákon o právnom postavení štátnych úradníkov“ a „zákon
o právnom postavení štátnych zamestnancov“ a pod.
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prípadoch rovnaká činnosť, tak nakoľko pri výkone štátnej služby a výkone práce vo verejnom
záujme ide o rôzne právne postavenie zamestnancov z pracovnoprávneho hľadiska, budeme sa
ďalej venovať porovnávaniu pracovnoprávnych aspektov štátnej služby, ako aj výkonu prác vo
verejnom záujme, ktoré v odborných kruhoch vyvolávajú najväčšie polemiky ohľadom ich zaradenia
do konkrétneho právneho odvetvia. Výkon prác vo verejnom záujme má totiž viac súkromnoprávny
charakter, na rozdiel od štátnej služby, ktorej charakter je viac verejnoprávny. Pracovný pomer tu
síce je založený so zamestnávateľom, ktorý je orgánom verejnej správy, resp. plní verejný záujem,
avšak až na niekoľko výnimiek sa riadi vyslovene základným pracovnoprávnym predpisom,
Zákonníkom práce.
V ďalšej časti článku sa budeme venovať výlučne pracovnoprávnym aspektom výkonu
verejnej služby, teda sa zameriame na verejnú službu z formálneho hľadiska, pričom budeme
porovnávať jednotlivé aspekty právneho postavenia verejných zamestnancov.
2

ZÁVISLÁ PRÁCA AKO PREDMET PRÁVNEHO VZŤAHU
Pre posúdenie pracovnoprávnej povahy skúmaných právnych vzťahov je ale potrebné
skúmať to, či v danom prípade zapájania sa fyzických osôb do výkonu verejnej služby ide o prácu
závislú, ktorá je determinantom a signifikantom pracovnoprávneho vzťahu ako takého. To, čo je
predmetom každého právneho vzťahu (právneho odvetvia), totiž určuje jeho zaradenie do tej ktorej
časti právneho poriadku, a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre právny vzťah (napr. vplyv rôznych
druhov základných zásad, kogentnosť či dispozitívnosť noriem, účel právnych predpisov a pod.)
„Základným kritériom diferenciácie systému práva je predmet právnej úpravy, ktorým sú jednotlivé
druhy relatívne autonómnych, spoločenských vzťahov, vzájomne sa odlišujúcich najmä spôsobom
2
ich vzniku, ale aj spôsobom postavenia a správania subjektov v týchto vzťahoch.“
Základným determinantom každého pracovnoprávneho vzťahu v podmienkach právneho
poriadku Slovenskej republiky je to, že buď priamo vychádza zo závislej práce, resp. že sa jedná
o pracovnoprávny vzťah vtedy, keď pri výkone konkrétneho druhu práce ide o závislú prácu, alebo
ide o vzťah, ktorý bezprostredne na výkon závislej práce v pracovnoprávnom vzťahu nadväzuje. Na
základe toho môžeme skonštatovať, že výkon závislej práce je hlavným pracovnoprávnym
aspektom pri posudzovaní toho, či v prípade konkrétnych právnych vzťahov ide alebo nejde
o pracovnoprávny vzťah.
Pojem závislá práca je v slovenskom právnom poriadku legálne zadefinovaný, a to
prostredníctvom Zákonníka práce, ktorý v § 1 ods. 2 a 3 vymedzuje závislú prácu z pozitívneho
hľadiska . V zmysle § 1 ods. 2 ZP sa za závislú prácu považuje každá práca, ktorá vykazuje
zákonom stanovené charakteristické črty. „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu
nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre
zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čaše určenom
3
zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu.“
„Definícia závislej práce v ods. 2 má kogentnú povahu. Obsahuje definičné znaky závislej
práce. Nie všetky definičné znaky majú vo vymedzení závislej práce rovnakú závažnosť. Za
najdôležitejší znak pojmu závislej práce treba považovať nadriadenosť zamestnávateľa
4
a podriadenosť zamestnanca.“ Toto tvrdenie vychádza z Odporúčania Medzinárodnej organizácie
práce č. 198/2006, ktoré vo svojom znení nepredpokladá pri určovaní závislej práce naplnenie
všetkých identifikačných znakov, čo podmieňuje najmä existenciou veľkého množstva od seba sa
odlišujúcich druhov prác, ktoré sa vyznačujú rôznymi znakmi.
Z uvedeného vyplýva, že práve závislá práca a jej výkon zamestnancom patria medzi
základné identifikačné znaky, resp. sú predmetom pracovnoprávnych vzťahov. Práve výkon závislej
práce je tým prvkom (predmetom právneho vzťahu), ktorý spája všetky pracovnoprávne vzťahy.
Ako sme už uviedli, charakter jednotlivých druhov štátnej služby, ale aj výkonu prác vo
verejnom záujme, je rôzny. V prípade štátnej služby ide skôr o verejnoprávny vzťah, zatiaľ čo pri
výkone prác vo verejnom záujme ide skôr o vzťah postavený na prvkoch súkromnoprávnych. Pokiaľ
by sme mali hovoriť o spoločných znakoch všetkých týchto vzťahov, tak prvým z nich bude práve
závislá práca.
2

Kučera, E. a kol.: Základy obecné teorie státu a práva. Část A: všeobecná. Praha: Ústav státní
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3
§ 1 ods. 2 ZP.
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Tak, ako aj v prípade pracovnoprávnych vzťahov, aj v prípade štátnozamestnaneckého
pomeru, služobných pomerov, resp. výkonu prác vo verejnom záujme má vykonávaný druh práce
charakter závislej práce, nakoľko napĺňa väčšinu, ak nie všetky jej identifikačné znaky tak, ako sme
ich uviedli vyššie. Vo všetkých zmieňovaných právnych vzťahoch dochádza k výkonu práce
v hospodárskej, ale aj osobnej závislosti. Práve hospodárska a osobná závislosť sú identifikátormi
jednotlivých znakov závislej práce. Výkon práce verejných zamestnancov predstavuje v množstve
prípadov ich hlavný peňažný príjem, ktorým si zabezpečujú základné životné potreby. Zároveň je
zamestnanec pri výkone svojej práce závislý od pokynov vedúceho zamestnanca, resp.
zamestnávateľa samotného. „V zamestnaneckých vzťahoch pri výkone štátnej služby, obdobne ako
v pracovnoprávnych vzťahoch, je práca uskutočňovaná v určitej osobnej i hospodárskej závislosti od
zamestnávateľa. Štátny zamestnanec nepracuje pre seba, ale v rámci osobnej závislosti musí
striktne plniť pokyny zamestnávateľa. Zároveň výkon práce
prebieha tiež v podmienkach
hospodárskej závislosti, t. z., že štátny zamestnanec pracuje za odmenu, ktorá je hlavným zdrojom
5
zabezpečovania jeho existenčných prostriedkov.“ Hospodárska a osobná závislosť zamestnanca
od zamestnávateľa je preto viac než zjavná, čo samozrejme len potvrdzuje našu hypotézu
o spoločnom základe všetkých druhov verejnej služby.
Predmetom verejnej služby verejného zamestnanca (štátnozamestnanecký pomer, služobný
pomer, výkon prác vo verejnom záujme) je výkon zákonom presne stanovených činností, ktoré
svojím charakterom predstavujú výkon závislej práce pre konkrétny subjekt verejného práva,
ktorého organizačné zaradenie spadá do verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky.
Práve charakter výkonu činností vo verejnej službe ako závislej práce najviac približuje tieto vzťahy
k typickému pracovnému pomeru, ktorý je základným pracovnoprávnym vzťahom, na základe
ktorého je vykonávaná závislá práca v súkromnej sfére.
Na margo uvedeného tak môžeme za pracovnoprávne aspekty výkonu verejnej služby
považovať všetky spoločné znaky štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru a práce vo
výkone prác vo verejnom záujme s pracovným pomerom (základným pracovnoprávnym vzťahom)
vznikajúce pri výkone závislej práce pre zamestnávateľský subjekt, resp. všetky prvky právneho
postavenia zamestnancov vo verejnej službe, ktoré sú spravované normami súkromnoprávnej
povahy.
3

OBSAH OBDOBNÉHO PRACOVNORPÁVNEHO VZŤAHU
Jedným z ďalších spoločných aspektov pracovnoprávnej povahy vo verejnej službe je aj
samotný obsah týchto právnych vzťahov. Práve obsah spolu s predmetom právneho vzťahu možno
použiť ako determinant určujúci povahu konkrétneho právneho vzťahu. Aj prostredníctvom obsahu
právneho vzťahu je možné tento vzťah zaradiť do právneho odvetvia.
„Prevažná časť právnej teórie za obsah právnych vzťahov považuje súhrn subjektívnych práv
a povinností účastníkov. Na túto základnú právnu kategóriu existujú aj iné názory, ktoré za obsah
právneho vzťahu považujú nielen súhrn subjektívnych práv a právnych povinností subjektov
6
právneho vzťahu, ale aj konkrétne právne relevantné správanie subjektov.“
Pokiaľ by sme na obsah právnych vzťahov mali nazerať len ako na základnú právnu formu,
prostredníctvom ktorej sa realizujú subjektívne práva, právom chránené záujmy a povinnosti, tak by
sme museli konštatovať, že obsah právneho vzťahu je tvorený súhrnom všetkých práv a povinností
subjektov tohto vzťahu. Obsah pracovnoprávnych vzťahov je tak súhrnom všetkých subjektívnych
práv a právnych povinností, ktoré účastníkom tohto vzťahu prináležia, resp. im vyplývajú
z pracovnoprávnych noriem.
„Obsah zamestnaneckých vzťahov v štátnej službe je vyjadrený základnými a ďalšími
právami a povinnosťami štátnych zamestnancov. Realizácia subjektívnych práv a právnych
povinností v právnych vzťahoch, ako významná súčasť komplexného procesu realizácie práva, je
spojená s aktívnou pozíciou subjektu, na rozdiel od zachovávania práva, charakteristického
7
prevažne pasívnym správaním subjektu.“
Práva verejných zamestnancov sú zakotvené v právnych predpisoch, ktoré upravujú
jednotlivé druhy verejnej služby, prípadne aj v ZP, a to na základe delegovanej alebo subsidiárnej
5
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pôsobnosti. Vo všeobecnosti platí (pre všetky druhy verejnej služby, pozn. autora), že práva
verejných zamestnancov vyplývajú zo základných hospodárskych a sociálnych práv zakotvených
v Ústave SR. Pri hlbšej analýze všetkých právnych predpisov upravujúcich druhy verejnej služby
musíme konštatovať, že výpočet práv verejných zamestnancov je vo všetkých prípadoch totožný.
Základný rámec týchto práv je tvorený najmä právom na mzdu (plat), prípadne na platový postup,
právom na vytvorenie podmienok pre riadny výkon služby, právom na podávanie sťažností vo
veciach výkonu služby služobnému úradu vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady
rovnakého zaobchádzania, právom na prehlbovanie kvalifikácie, ako aj právom odmietnuť vykonať
služobnú úlohu, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi. „Obmedzenie ich práv je možné len
v prípadoch odôvodnenej potrebami služby zlučiteľnými s princípmi demokratického právneho
štátnu, na základe zákona a v jeho medziach, v miere nevyhnutnej pre riadny výkon služby a len pre
8
tento účel.“
Povinnosti verejných zamestnancov je možné rozdeliť do dvoch základných skupín, ktoré
odzrkadľujú najmä špecifickosť verejnej služby ako právneho vzťahu upravujúceho výkon závislej
práce. Povinnosti tak delíme na tzv.:
služobné povinnosti a
povinnosti pracovnoprávneho charakteru.
Medzi povinnosti pracovnoprávneho charakteru patria najmä tie povinnosti a obmedzenia,
ktoré sú typické pre pracovnoprávne vzťahy upravené v ZP, teda základné pracovnoprávne
vzťahy, na základe ktorých dochádza k výkonu závislej práce v súkromnom sektore. Ide
o tzv. základné právne povinnosti zamestnanca, ktoré sú zakotvené predovšetkým v § 81
a 82 ZP (v prípade osobitných druhov verejnej služby, ako sú napríklad štátna služba
policajtov, colníkov a vojakov, sú tieto povinnosti zakotvené priamo v právnych predpisoch
upravujúcich výkon týchto druhov štátnej služby). Medzi tieto povinnosti patrí napríklad
povinnosť:
pracovať zodpovedne a riadne,
včas plniť pokyny vedúcich zamestnancov a nadriadených,
dodržiavať pracovný čas, byť na pracovisku na začiatku pracovného času a odchádzať
z neho až po skončení pracovného času,
dodržiavať liečebný režim v prípade práceneschopnosti,
zachovávať mlčanlivosť,
riadne hospodáriť s prostriedkami zamestnávateľa a pod.
Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že rovnako, ako pri predmete jednotlivých druhov
verejnej služby, aj pri ich obsahu ide o veľmi podobné právne vzťahy, ktoré sa z hľadiska
pracovnoprávnych vzťahov veľmi podobajú, a v niektorých prípadoch sú dokonca totožné. V prípade
ich dôslednej analýzy však musíme poznamenať, že aj pri niektorých povinnostiach ide o obsahovo
rovnako koncipovaný druh povinností, hoci nemajú totožné pomenovanie.
Rozdiel v obsahu, resp. vo výpočte práv a povinností jednotlivých druhov verejnej služby
(štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer, výkon prác vo verejnom záujme) spočíva najmä
v uplatňovaní alebo neuplatňovaní ustanovení ZP. Napríklad v prípade štátnej služby policajtov
alebo colníkov je použitie ZP zakázané, prípadne veľmi obmedzené, čo logicky vyústilo do situácie,
že v konkrétnych právnych predpisoch verejnej služby sú upravené aj tie práva a povinnosti, ktoré
sú upravené v ZP, pričom pri ostatných druhoch verejnej služby sa uplatňujú ustanovenia ZP
(štátnozamestnanecký pomer, výkon prác vo verejnom záujme) buď na základe subsidiárnej alebo
delegovanej pôsobnosti k osobitným zákonom.
4

SUBJEKTY OBDOBNÉHO PRACOVNORPÁVNEHO VZŤAHU
Každý pracovnoprávny vzťah sa skladá zo základných prvkov, ktorými sú jeho predmet,
obsah a v neposlednom rade aj jeho subjekty. Subjektmi základného pracovnoprávneho vzťahu
a rovnako aj obdobných pracovnoprávnych vzťahov sú zamestnanec a zamestnávateľ.
Zamestnanec vystupuje ako subjekt, ktorý je vo vzťahu podriadenosti voči zamestnávateľovi, čo
vyplýva z charakteru pracovnoprávneho vzťahu ako vzťahu, ktorý nie je založený na rovnosti
účastníkov, zatiaľ čo zamestnávateľ je v pozícii nadriadeného subjektu disponujúc právomocami
a kompetenciami v oblasti výkonu závislej práce zamestnancom. Zákon ukladá zamestnávateľovi aj
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zamestnancovi tiež konkrétne, ale aj všeobecné povinnosti, ktorých charakter vychádza
z charakteristiky konkrétnych pracovnoprávnych vzťahov.
4.1

Verejný zamestnanec
V zmysle pracovnoprávnej teórie je zamestnancom každý, kto vykonáva závislú prácu pre
zamestnávateľa v jednom zo základných pracovnoprávnych vzťahov (pracovný pomer, dohoda
o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta).
„Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný
9
predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.“
Pri jednotlivých druhoch verejnej služby je možné na základe uvedeného označiť za
zamestnancov konkrétne fyzické osoby, ktoré vykonávajú závislú prácu v jednom z druhov verejnej
služby bez ohľadu na ich zákonné pomenovanie. Súhrne môžeme takých zamestnancov označiť
ako verejných zamestnancov. Každý zamestnanec spadajúci pod pojem verejný zamestnanec sa
však v zmysle právneho predpisu, v ktorom je upravené právne postavenie, nazýva osobitne.
Pojem verejný zamestnanec nie je v súčasnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
legislatívne upravený, čo je najmä dôsledkom toho, že právna úprava nepozná ani samotný pojem
verejná služba. Avšak, ako sme na to už v tejto dizertačnej práci poukázali, za verejnú službu
nepovažujeme len výkon prác vo verejnom záujme, ale celý rad druhov výkonu závislej práce vo
sfére verejnej správy v celom jej rozsahu (štátna služba, výkon prác vo verejnom záujme). Na
základe toho môžeme za verejného zamestnanca označiť každého zamestnanca, ktorého
pracovnoprávne postavenie upravuje jeden z osobitných predpisov zakotvujúcich jednotlivé druhy
služby pre štát (zákon o štátnej službe, zákon o štátnej službe policajtov, zákon o štátnej službe
colníkov, zákon o štátnej službe hasičov a záchranárov, zákon o výkone prác vo verejnom záujme,
ale aj ďalšie osobitné predpisy ako zákon o prokurátoroch a prokurátorských čakateľoch, zákon
o sudcoch a prísediacich a pod.).
Pojem štátny zamestnanec tak označuje špecificky určenú fyzickú osobu, ktorá je
v štátnozamestnaneckom pomere k štátu, a ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade v
príslušnom odbore štátnej služby v súlade so znením zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
v znení neskorších predpisov.
Zamestnanec pri výkone prác vo verejnom záujme je fyzická osoba, ktorá je v
10
pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi uvedenému v § 1 ods. 2 pri výkone práce vo
verejnom záujme, ako aj štatutárny orgán, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi.
Policajtom, a teda na účely zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície v znení neskorších predpisov sa štátnym zamestnancom rozumie príslušník
Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného bezpečnostného
úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
Colníkom, a teda opäť štátnym zamestnancom, sa na účely zákona č. 200/1998 Z. z.
o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom
pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu na Finančnom riaditeľstve Slovenskej
republiky, Kriminálnom úrade finančnej správy alebo na colných úradoch.
Rovnako, ako pri predchádzajúcich typoch verejných zamestnancov, je možné zadefinovať aj
ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu pre subjekt verejnej správy, ako napríklad
hasičov a záchranárov, zamestnancov v zahraničnej štátnej službe a pod.

9

§ 11 ods. 1 ZP.
Napr. štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje
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verejnej správy, právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom,
obcou alebo vyšším územným celkom, právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom
národného majetku Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková
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dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok. K tomu pozri § 1 ods. 2
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10
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Najväčším rozdielom medzi verejným zamestnancom a zamestnancom v súkromnom sektore
je najmä zákonom stanovený súbor kvalifikačných, osobnostných a iných predpokladov, ktorých
naplnenie sa vyžaduje na to, aby vôbec fyzická osoba mohla do pracovnoprávneho vzťahu so
štátom alebo iným verejnoprávnym subjektom vstúpiť. Ide o jeden z prvkov verejnoprávnosti právnej
úpravy verejnej služby.
4.2

Zamestnávateľský subjekt
Zamestnávateľ je v pracovnoprávnej teórii označovaný ako „osoba, ktorá je oprávnená na
základe pracovnej zmluvy od zamestnanca požadovať pracovný výkon. Zamestnávateľom môže byť
nielen fyzická osoba, ale aj právnická osoba. ZP nerobí rozdiely v právnom postavení
zamestnávateľa v závislosti od toho, či ma status právnickej osoby alebo je fyzickou osobou.
Zamestnávateľom môže byť nielen slovenská právnická osoba, ale aj zahraničná právnická
11
osoba.“
Pri všetkých druhoch verejnej služby ide na strane zamestnávateľského subjektu o subjekt
špecifický. Práve subjekt týchto právnych vzťahov na strane zamestnávateľa je jedným
z najtypickejších verejnoprávnych prvkov týchto vzťahov. Pokiaľ ide o zamestnávateľský subjekt pri
jednotlivých druhoch verejnej služby, tu musíme tieto druhy rozdeliť do dvoch skupín, a to podľa
toho, či sa konkrétne právne vzťahy uzatvárajú so štátom, alebo s iným, konkrétne určeným
subjektom verejnej správy.
Štát ako zamestnávateľský subjekt je prítomný pri všetkých druhoch štátnej služby a to bez
ohľadu na to, či ide o zložky ozbrojené alebo neozbrojené. „Zamestnanecké vzťahy spojené
s výkonom štátnej služby sa zakladajú k štátu, štát je aj nositeľom pracovnoprávnej subjektivity.
Predmetné zákony o štátnej službe expressis verbis stanovujú štát za zamestnávateľský subjekt.
Štát v pozícii zamestnávateľského subjektu je vhodný v právnych vzťahoch tohto typu, keďže sa
v nich uplatňuje prísnejší centralizmus v riadení a s tým súvisiaca výraznejšia prevaha
12
zamestnávateľa.“
Štát v konkrétnych druhoch štátnej služby síce vystupuje ako zamestnávateľský subjekt,
avšak právomoci a kompetencie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov prenáša prostredníctvom
príslušných právnych predpisov na tzv. služobné úrady. Prenáša tak typické práva a povinnosti
zamestnávateľov (ako ich poznáme v súkromnoprávnej sfére) na konkrétne, zákonom určené
orgány štátnej správy (prípadne verejnej správy). V praxi sa tak ocitáme v situácii, keď sa napr. pri
štátnozamestnaneckom pomere uzatvára síce služobná zmluva, v ktorej je ako zamestnávateľ
určený štát, ale zmluvou je zároveň určený aj služobný úrad, ktorý bude práva a povinnosti štátu
ako zamestnávateľa vykonávať.
Čo sa týka už spomínaných ostatných druhov verejnej služby (okrem štátnej služby), čiže
napr. výkonu prác vo verejnom záujme, tak v tomto prípade síce ide o veľmi podobne upravené
vzťahy výkonu závislej práce, avšak s tým rozdielom, že na strane zamestnávateľského subjektu už
nevystupuje štát, ale konkrétny, zákonom určený subjekt verejnej správy. Zamestnávateľom tak
môže byť napr. priamo štátny orgán, ktorý bol pri štátnej službe iba služobným úradom, ale pri
výkone prác vo verejnom záujme je už priamo zamestnávateľským subjektom s originálnymi, a nie
prenesenými právomocami a kompetenciami v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
5

ZÁVER
Na záver chceme vysloviť názor, že jednotlivé druhy verejnej služby sú si v jednotlivých
pracovnoprávnych aspektoch veľmi podobné, ba v niektorých prípadoch dokonca totožné, čo
logicky nastoľuje otázku, či je potrebné, aby tieto druhy verejnej služby mali svoj vlastný právny
predpis. Nájsť odpoveď na nami položenú otázku nie je jednoduché, čo súvisí najmä so samotným
charakterom výkonu verejnej služby, ako aj s charakteristikou samotných právnych vzťahov verejnej
služby, ktoré sú právnym poriadkom chápané ako pracovnoprávne vzťahy verejnoprávnej povahy.
Rovnako je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je nutné, aby boli civilná štátna služba a výkon prác
vo verejnom záujme metódou právnej regulácie odlíšené od právnej úpravy štátnej služby
ozbrojených zložiek, najmä s ohľadom na predchádzajúcu právnu úpravu, ako aj na zdôvodnenie
samotného prechodu z administratívnoprávnej regulácie na súkromnoprávne metódy regulácie.
Procesná zdĺhavosť aplikácie právnych noriem v praxi, ako aj väčšia flexibilita v pracovnoprávnych
11
12

Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 82.
Kuril, J.: Štátna služba. Bratislava: APZ, 2006, s. 95.
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vzťahoch (rozumej pohodlná výmena štátnych zamestnancov a manažérov pri zmene vládnej
garnitúry, pozn. autora) totiž nemôžu byť, podľa nášho názoru, dôvodom pre narušenie právnej
ochrany zamestnanca a tiež pre odstránenie základných princípov štátnej služby ako takej, ku
ktorým patrí najmä trvalosť štátnozamestnaneckého, ale aj služobného pomeru a rovnako aj výkonu
práce vo verejnom záujme.
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SYSTEMATIKA ZÁSAD SÚKROMNÉHO PRÁVA
Tivadar Ötvös
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Zásady, ktorým sa venuje v súčasnosti zvýšená pozornosť, tvoria vo všeobecnosti
dôležitý základný kameň celej oblasti (aj) súkromného práva. Predmetom tohto príspevku je ich
systematizácia vychádzajúc primárne z ich hodnotovej orientácie, resp. vnútorných vzťahov
nadradenosti a podradenosti. Cieľom bolo vytvoriť ucelenú sústavu, v rámci ktorej pozornosť bola
upriamená predovšetkým na vzťahy axiologicko – derivatívne. Na základe stanovenia dvoch
hodnotových pilierov (sloboda, spravodlivosť) boli vytvorené horizontálne vetvy, ktoré boli následne
spojené s vertikálnym rozmerom založeným na báze odvoditeľnosti.
Kľúčové slová: zásady, systematika, sloboda, spravodlivosť, princípy, štruktúra, sústava.
Abstract: Principles, which are highly emphasized in the present, are generally the basics (also) of
the whole private law area. The goal of this article is to create a complete taxology on the base of
value orientation, and mutual derivative relations. On the basis of choosing two fundamental
axiological pillars (liberty, justice), horizontal branches were made, which were connected to
a vertical dimension regarding several deductive methods. These deductive methods allow to derive
from main principles several subordinate ones.
Key words: principles, systematics, taxology, liberty, justice, structure, system.
1

VÝCHODISKÁ
Hodnoty, ako východiskové kritéria triedenia zásad súkromného práva sú len jedným
z mnoho klasifikačných kritérií, najmä popri inštitucionálnych, predpokladajúcich hierarchickú
prepojenosť medzi zásadami (zásady uplatňujúce sa v rámci konkrétneho súkromnoprávneho
odvetvia, prípade sa vzťahujúce na konkrétny právny inštitút atď.) a štrukturálnych. Manifestácia
hodnôt v jednotlivých zásadách sama o sebe však ešte nepostačuje na vytvorenie uceleného
systému zásad súkromného práva. Zmyslom procesu systematizácie sú totiž popri zvyšovaní
organizovanosti, aj zjednodušenie, sprehľadnenie a vytvorenie funkčného rámca. V súvislosti
s naplnením týchto funkcií, súčasne berúc do úvahy rozmanitosť existujúcich hodnôt, je žiaduca
izolácia len niektorých z nich, ako centrálnych, ktoré sú natoľko významné a vplyvné, resp. sú
dostatočne všeobecné a abstraktné, aby mohli byť piliermi nášho systematického ponímania. Pri
výbere je potrebné brať zreteľ aj na vzájomné štrukturálne väzby medzi hodnotami – nadriadenosť/
podriadenosť, odvoditeľnosť/ generalizovateľnosť a pod.
Pre správnu voľbu môžu byť užitočné základné teoretické poznatky o pôvode a charaktere
hodnôt, ale zároveň aj celková orientácia súkromného práva, predovšetkým na majetkové vzťahy,
resp. na vzťahy osobné/ osobnostné. Tieto vzťahy nepriamo určujú aj charakter jednotlivých
základných zásad, resp. majú vplyv na ich postavenie v hierarchií všeobecných noriem.
Pár slov o spomínanej hierarchii: rozlišujúcim kritériom tak pri zásadách, podobne aj pri
hodnotách na nich napojených, nie je právna sila, ako pri právnych pravidlách, ale skôr ich váha
(význam), resp. miera všeobecnosti a kvalitatívny pomer originality a derivatívnosti.
Vychádzajúc z týchto poznatkov, resp. inšpirujúc sa s podobnou systémovou teóriou prof.
1
Hurdíka , ktorá pracuje s trojpilierovým skeletonom sústavy súkromnoprávnych zásad založeného
na hodnotách: sloboda, rovnosť a ekvita, sme zúžili rozsah týchto hodnôt na dve najbazálnejšie:
 slobodu
 spravodlivosť.
Medzi slobodou a spravodlivosťou, ako ústrednými hodnotami je možné nájsť podobnú
polaritu, ako v rámci liberalisticko-egalitárskeho modelu medzi slobodou a rovnosťou. V rámci tejto
1

viď. HURDÍK, J.: Systém zásad soukromého práva., Masarykova univerzita, Brno: 2010
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polarity sa však vzájomne nevylučujú, naopak ich koexistencia má posilňujúci efekt, vytvárajúc tak
prostredie v ktorom sa súkromnoprávne vzťahy uskutočňujú v najúčinnejšej podobe.
2

O SLOBODE
Na dôležitosť slobody v súkromnom práve, resp. vo vzťahoch s jeho prvkami snáď nie je
potrebné osobitne upozorňovať a jej imanentný charakter zvlášť zdôrazňovať. Zo všeobecnejšieho
zorného uhla je možné konštatovať, že sloboda je od prírody daná, večná pozitívna hodnota, ktorá
napriek jej obmedzovaniu, spochybňovaniu, privilegizovaniu v rôznych etapách dejín patrí každému
už z dôvodu samotného bytia („ľudia môžu stratiť slobodu len rovnakým spôsobom, ako môžu stratiť
2
život “). Filozoficko - teoretické pozadie tejto hodnoty je názorovo bohaté a miestami kontroverzné.
V nasledujúcich častiach sa pokúsime poukázať na jej charakteristické črty, hľadajúc ich vzťah
k zásadám a k samotnému súkromnému právu.
2.1

Sloboda, ako absencia donútenia – absolútne a relatívne poňatie slobody v právnom
myslení
Jedna z najjednoduchších vymedzení definuje slobodu, ako absenciu akéhokoľvek
donútenia, zároveň zabezpečenie možnosti konania jednotlivca bez vonkajšieho vplyvu iného
3
jednotlivca, alebo ich skupine . Sloboda však v takomto puristickom ponímaní, t.j. v absolútnom
zmysle v spoločnosti neexistuje (ani existovať nemôže), vždy je potrebné ju chápať v zmysle
relatívnom, ohraničené ďalšími hodnotami, záujmami a zákonitosťami. Výstižne o tom píše o.i.
Locke v svojom Druhom pojednaní o vláde:
„Sloboda je obmedzená zákonmi tak v prirodzenom stave, ako aj v politickej spoločnosti.
Prirodzenú slobodu neobmedzuje nič iné, než zákony prírody. Slobodu ľudí pod vládou
neobmedzuje nič iné, len určené pravidlá správania, ktoré sú spoločné pre každého v spoločnosti,
stanovené normotvornou autoritou, ktorá v nej bola vytvorená.
4
Osoby majú právo, alebo slobodu sledovať svoju vôľu vo všetkých veciach, ktoré právo
5
nezakazuje; a nebyť subjektom meniacej sa, neistej, neznámej a arbitrárnej vôle iných.“
Locke teda jednoznačne rozlišuje medzi prirodzenými a umelými hranicami slobody, ako
nevyhnutnosťami existencie fungujúcej spoločnosti – prirodzené hranice vyplývajú z prostej
nezávislosti individuálnej vôle od vôle iných (sloboda v mimoprávnom, naturalistickom slova zmysle)
a umelými hranicami sú hranice stanovené právnym poriadkom (sloboda v pozitívnoprávnom slova
zmysle). Je potrebné dodatočne zdôrazniť, že nezávislosť individuálnej vôle jedného končí presne
tam, kde začína tá istá nezávislosť druhého, pričom samotná voluntaristická deliaca čiara je
nevyhnutne kolískou konfliktov, t.j. individuálna sloboda je prirodzene lemovaná spormi s ďalšími
individuálnymi slobodami. Tento boj vyúsťuje do preniknutia kvalitatívnych vlastností nositeľov tejto
6
slobody do jej samotného rozsahu (silnejší bude mať širší, slabší bude mať užší) . V tomto
momente nastupuje právo, prostredníctvom autoritatívneho stanovenia ďalších syntetických hraníc
slobody týkajúce sa riešenia týchto sporov v kontaktných bodoch – je možné vidieť zameranosť
práva na minimalizáciu zásahov, resp. vytvárania bariér. Tu sa dostávame k súkromnému právu,
kde je spomínaná minimalizácia jedným z charakteristík, tzn. právo tu vystupuje vo vzťahu
k slobode, ako koryto (a nie ako priehrada) vo vzťahu k rieke.
V záujme celistvosti problematiky limitov slobody vo svetle práva a spoločnosti o zmienku
stojí aj modernejšia koncepcia pozitívnej/ negatívnej slobody I. Berlin-a ktorá sa priamo opiera
o vyššie spomenuté vnímanie hodnoty slobody. Tento liberalistický filozof doplnil vyššie opísaný
priestor „voľnosti“ jednotlivca v ktorom sa môže pohybovať bez akejkoľvek interakcie s ostatnými
(tzv. „negatívna sloboda“) o „ slobodu pozitívnu“, ktorá je ukrytá v odpovedi na otázku: „čo/ kto je

2

voľný preklad z diela LOCKE, J.: Two Treatises on Government: A Translation to Modern English.,
Industrial System Research, 2009, str. 76
3
porovnaj: MILL, J. S.: On Liberty. 4th Edition., Longman, Roberts & Green, London: 1869.
4
slobodu v tomto prípade Locke chápe, v zmysle možnosti konať (right or liberty), ktorá existuje ad
hoc, ako jedna zo stanovených alternatív (pozn. autora)
5
Op. cit.p. 3., str. 76
6
v nadväznosti by sme upriamili pozornosť na myšlienky T. Hobbesa predovšetkým o prirodzenom
stave, resp. na patriarchálny model R. Filmera, viď. WARD, L.: The Politics of Liberty in England
and Revolutionary America., Cambridge University Press, 2004.
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7

zdrojom kontroly, alebo zásahov, ktoré môžu určiť niekomu robiť jedno namiesto iného?“ . Pozitívna
sloboda teda spočíva v možnosti ovplyvnenia jednotlivých determinantov (politických, prípadne
iných) limitovania slobody negatívnej. Jedná sa o teoreticko-dogmatické poňatie moderných
demokratických systémov v súčasnosti.
Význam Berlin-ovej duality pojmu sloboda, najmä jeho pozitívne vymedzenie, z hľadiska
súkromného práva je potrebné vidieť nielen v ovplyvňovaní stanovovania pravidiel jednotlivcami
prostredníctvom svojich zástupcov vo fáze legislatívneho procesu, t.j. pri tvorbe samotných
pravidiel, ako súčasti objektívneho právneho poriadku, ale táto dištinkcia má aj ďalšiu – subjektívnu
– dimenziu. V rámci nej jednotlivec priamo môže realizovať svoju pozitívnu slobodu v priestore
vytvorenom na základe realizovania pozitívnej slobody objektívnej. Aby sme boli konkrétnejší –
najzreteľnejšie sa to prejavuje v oblasti zmluvných vzťahov, kde subjekty môžu priamo stanovovať
pravidlá svojho právneho vzťahu za spolupôsobenia kontraktuálnej voľnosti ako zásady, za
predpokladu, že dodržia vopred dané medze nimi už len nepriamo ovplyvnených objektívnych
právnych pravidiel.
Vychádzajúc z koncepcie a pojmového aparátu Berlin-a, subjektívna pozitívna sloboda teda
umožňuje účastníkom konkrétneho vzťahu bezprostrednú participáciu pri vymedzovaní hraníc
vlastnej slobody negatívnej, stanovením vzájomných práv a povinností dosiahnutím konsenzu.
Pričom sa to deje v rámci objektívneho práva za spolupôsobenia zásady zmluvnej slobody
(voľnosti). Ak sa pritom nedosiahne dohoda, naopak dôjde k dissenzu: jednostranné vymedzenie
hraníc subjektívnej pozitívnej slobody nie je podľa práva možné. Pomaly, nevedome sa už ale
presúvame do oblasti ďalších hodnôt (konkrétne k rovnosti a spravodlivosti), čo je v tomto momente
zatiaľ predčasné.
2.2

Ďalšie stránky slobody – voluntarizmus, determinizmus, teleologická kauzalita
Ústredná otázka tejto časti: koná človek naozaj slobodne, t.j. nezávisle od akýchkoľvek
vonkajších, alebo vnútorných faktorov? Odpoveď ponúkame v tejto časti opäť formou úvahy
o absolútnej voľnosti v rámci súkromného práva.
Na úvod je potrebné podčiarknuť interdisciplinárny charakter nastolenej otázky – odpoveď sa
nachádza v styčnom bode ekonómie, sociálnych vied (vrátane práva) a filozofie. Konanie, ako
činnosť je považované v súvislosti s ľudským správaním za vedomú a orientovanú na dosiahnutie
konkrétneho cieľa. V tomto prípade samozrejme do skúmanej množiny nezahrňujeme reflexné
reakcie na určité vnemy, ktorým z hľadiska súkromného práva absentuje význam. Podľa teórie D.
Davidsona konanie vyžaduje jednak aspekt túžby („desire“ ako súčasť tzv. „pro attitude“) resp.
aspekt viery („belief“). Ich spojenie iniciuje konanie: túžba zahŕňa konkrétnu neuspokojenú potrebu,
pričom subjekt verí, že ju môže uspokojiť určitým spôsobom správania, t.j. konkrétnym konaním –
tento aspekt je samotná príčina konania (Davidson jej vzťah ku konaniu nazýva „racionalizáciou“
8
konania) . Aspekt viery nie je možné nahradiť aspektom istoty, pretože pravdepodobnosť zhody
medzi zamýšľaným a reálne vyvolaným následkom, ako výsledný efekt kauzality nie je nikdy
stopercentný.
Vráťme sa ale k úvodnej otázke, aby sme sa mohli posunúť k ďalšej dileme. V prípade
existencie racionalizovanej príčinnej súvislosti pri každom konaní subjektu, je možné hovoriť
o ozajstnej slobode konania vôbec? Je kauzálna determinovanosť ľudského správania zlučiteľná so
slobodou, ako hodnotou v úzkom slova zmysle, alebo je potrebné ju chápať na účely súkromného
práva v oklieštenom význame, t.j. len ako ohraničený počet možností správania dané pravidlami,
medzi ktorými je subjekt oprávnený vyberať len na základe toho, čo chce dosiahnuť?
Odpoveď je čiastočne naznačená v samotnej otázke: pri určovaní miery slobody konania
samotná sloboda vôle ovplyvňuje výsledok. Ak sú všetky podmienky dané na uskutočnenie
konkrétneho konania pričom chýba len vôľa na dosiahnutie výsledku, je možné hovoriť o slobode

7

voľný preklad z diela BERLIN, I.: Two Concepts of Liberty., IN: Berlin, I.: Four Essays on Liberty.,
Oxford University Press, Oxford: 1969, str 2. [online]
http://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/wiso_vwl/johannes/Ankuendigungen/Berlin_twoconceptsofliberty.pdf
8
DAVIDSON, D.: Actions, Reasons and Causes (Essay 1)., IN: Davidson, D.: Essays on Actions
and Events., Clarendon Press, Oxford: 2001, str. 2 a nasl.
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9

v zmysle možnosti vôľu prejaviť, alebo nie . Tento proces je charakteristický aj pre samotné
súkromné právo. Zásada zmluvnej voľnosti subjektu dáva slobodu prejaviť vôľu vo vzťahu ku
konkrétnemu konaniu, alebo nie. Je ale potrebné brať do úvahy aj nevyhnutný determinizmus
prevládajúci v oblasti privatívnych právnych vzťahov. Ako sme už vyššie spomenuli súkromné právo
je zamerané vo veľkej miere na majetkové vzťahy. Tento jeho rys predurčuje zameranie samotných
právnych konaní v súlade s ním. Ak sa analýze podrobia samotné súkromnoprávne úkony, je
možné zistiť, že sú nevyhnutne kauzálne, pričom samotná kauza je účelom (motívom) vznikajúceho
10
právneho vzťahu .
Súhrnne je možné konštatovať, že sloboda v súkromnom práve je prejavom existencie
viacerých možností na dosiahnutie konkrétneho hospodárskeho, alebo iného účelu, prípadne na
uspokojenie určitej majetkovej, alebo inej potreby. Je prítomná, pokiaľ je subjekt neobmedzený pri
voľbe z týchto možností na základe ktorých je schopný prejaviť svoju právne relevantnú vôľu, t.j. nie
je pod tlakom vonkajších, alebo vnútorných faktorov. Samotné variácie potenciálnych konaní
vedúce k naplneniu zamýšľaného účelu poskytuje objektívny právny poriadok, buď pozitívne – tým
že priamo určuje spôsoby aprobovaných a uznaných správaní; alebo negatívne – stanovením
spôsobov, ktoré nie sú z právneho hľadiska prípustné, teda sú nežiaduce. Táto redukcia absolútnej
slobody zodpovedá potrebám a požiadavkám fungovania práva v medziľudských vzťahoch.
2.3

Sloboda – pilier navrhovanej systematiky zásad
Dôvody povýšenia hodnoty slobody na úroveň jedného z oporných bodov systematizovania
súkromnoprávnych zásad boli čiastočne prezentované v predchádzajúcich častiach najmä
zdôrazňovaním jej významu a širokého rozsahu uplatňovania v právnych vzťahoch.
Z hľadiska systematiky je ale žiaduce venovať pozornosť aj hodnotovej základni na čele
ktorej sloboda stojí a čo je zrejme ďalším dôvodom jej osobitného akcentovania. Na viacerých
miestach sme sa snažili poukázať na systematiku samotných základných ľudských hodnôt, ktorá sa
vyznačuje najmä vzájomným vzťahom pôvodnosti a derivatívnosti. Vychádzajúc z toho, resp.
z úvodnej myšlienky tejto kapitoly (zhromaždiť základné súkromnoprávne zásady okolo dvoch
hodnôt) považujeme za vhodné naformulovať ďalšiu z axiologických hypotéz o slobode: sloboda je
východisková, izolovaná hodnota, ktorá má uzavretý charakter a nie je ju možné ďalej redukovať,
resp. od nej odvodzovať ďalšie hodnoty. Jej irreducibilita je protikladom spravodlivosti, ako hodnoty
viacvrstvovej a zastrešujúcej. Overenie tejto hypotézy by zrejme vyžadovalo ďalšiu analýzu
hodnotovej orientácie konkrétnych súkromnoprávnych zásad, na čo v tomto príspevku žiaľ nie je
priestor. Je potrebné to teda ponechať na myšlienkové procesy samotného čitateľa.
Sloboda podľa uvedenej hypotézy existuje teda monisticky, extrovne bez akýchkoľvek
ďalších derivátov. Je prejavom zdôrazňovania individualistických a egoistických tendencií
v súvislosti s človekom, ako účastníkom spoločenských vzťahov. Pričom ďalšie odvodené hodnoty
nie sú potrebné na jej konkretizáciu, prípadne presadzovanie. Potrebné je ale na druhej strane jej
limitovanie – tento účel spĺňa jej kontrapozícia vo forme spravodlivosti. Nemenej dôležitým
momentom v súvislosti so spravodlivosťou je racionalita pojmu slobody na rozdiel od existencie
iracionálneho prvku pri spravodlivosti (na ktorý upozorňovali viacerí, predovšetkým pozitívnoprávne
11
zmýšlajúci odborníci ). Samotný fakt nedeliteľnosti zo slobody robí dôležitý kvalitatívny prejav
ľudského správania v spoločnosti, čo bolo primárnym dôvodom jej dosadenia na čelo skupiny
12
súkromnoprávnych zásad aj u ďalších odborníkov .

9

porovnaj: DAVIDSON, D.: Freedom to Act (Essay 4)., IN: Davidson, D.: Essays on Actions and
Events., Clarendon Press, Oxford: 2001, str. 62 a nasl.
10
LAZAR, J.: Občianske právo hmotné. 1. zväzok., IURA EDITION, Bratislava: 2010, str. 111
11
napríklad H. Kelsen: právna veda nie je kompetentná odpovedať na otázky čo je spravodlivosť, či
je právo spravodlivé atď., pretože na tieto otázky neexistuje racionálna vedecká odpoveď; M. Weber
ide v tomto smere ešte ďalej: samotné hodnoty sú vedecky neoveriteľné, je možné ich len pochopiť,
pretože jednotlivé hodnotové idey nie je možné empiricky potvrdiť., viď.: SZABÓ, M. (ed.):
Jogelmélet. Egyetemi jegyzet., Ústav dejín a teórie práva Univerzity v Miskolc-i, Miskolc: 1992, str.
105
12
viď. Op. cit. p.1., str. 66
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3

O SPRAVODLIVOSTI
Je viac, ako evidentné, že v tejto podkapitole sa nebudeme zaoberať spravodlivosťou vo
svojom komplexnom význame detailne rozoberajúc jej jednotlivé hlbšie aspekty. V plnom rozsahu si
totiž uvedomujeme, že by to bola snaha odsúdená na neúspech už od svojho prvopočiatku.
Spravodlivosti totiž bolo venované už nespočetné množstvo odborných diel po stáročie dlhý
historický vývoj sociálnych vied (filozofie, práva, sociológie atď.) a aj súčasne existuje názorová
rozmanitosť v súvislosti s ňou. V pozícií autora príspevku, ktorá sa týka problematiky spravodlivosti
len čiastočne, sa ocitáme pred obrovskou pyramídou, tvoriacou obsah a chápanie tohto pojmu,
pričom snaha ju jednoducho „napchať do vrecka“ je priam nemožná. Preto sa budeme
v nasledujúcich statiach orientovať hlavne na spravodlivosť, ako určujúcu a zastrešujúcu hodnotu
viacerých súkromnoprávnych zásad, resp. ako druhý centrálny pilier budovanej systematiky
právnych zásad „civilistiky“.
3.1

Rôznorodosť chápania pojmu
Stručné vymedzenie obsahu pojmu spravodlivosti spočíva v prehľade jeho jednotlivých
chápaní, ktoré sa formovali pod vplyvom historických etáp, resp. spoločenských zriadení.
V najvšeobecnejšom slova zmysle sa spravodlivosť chápe ako spoločenská, morálna, etická,
prípadne politická idea, ktorej funkciou je dosiahnuť maximalizáciu iných hodnôt v ľudských
interakciách. Má rámcový a zastrešujúci charakter. Samotné idealistické ponímanie spravodlivosti
však nevyčerpáva v plnom rozsahu obsah tohto pojmu. Niekedy sa spravodlivosťou označuje aj
13
konkrétne pravidlo, resp. súbor pravidiel majúce presne vymedzený obsah .
Spravodlivosť, ako cnosť vo filozofickom slova zmysle pôsobí v oblasti práva nasledujúcimi
aspektmi:
14
- spravodlivosť, ako „suum cuique“ (viď. aj komutatívna spravodlivosť) – každému, čo mu patrí.
Toto ponímanie spravodlivého konania nesie znaky určitej distributívnosti, ale len na generálnej
úrovni, t.j. nie na základe konkrétneho kritéria. Spravodlivosť v tomto zmysle predpokladá
existenciu pravidiel stanovujúcich spôsob delenia či už práv, alebo povinností, prípadne iných
hodnôt medzi jednotlivcami a na ich základe je spravodlivé ich dodržiavanie. Spravodlivosť
samotných kritérií delenia, je už ďalší rozmer predmetnej hodnoty, konkrétne
- distributívnej (rozdeľovacej) spravodlivosti, ktorá konkretizuje tieto kritéria – delenie podľa zásluh,
úžitku, veku, spoločenského postavenia, schopností atď. Rozmanitosť chápania spravodlivého
v týchto intenciách spočíva najmä v rozmanitosti kritérií delenia, resp. v samotnom odôvodnení ich
spravodlivosti (prečo je to ktoré kritérium viac spravodlivé, závisí od toho, kto také tvrdenie
naformuluje). Aristoteles v tomto smere poznamenáva, že rozdeľovacia spravodlivosť vytvára
geometrický vzťah medzi predmetom delenia, resp. jeho adresátmi. To znamená, nerovnosť
objektu delenia bude adekvátna vo vzťahu k nerovnosti samotných subjektov/ adresátov delenia.
(matematicky – A:B = a:b – čím sú väčšie napr. zásluhy osoby A, tým bude vyšší jeho pomer
15
v delených statkoch (a)) .
- základom rozdeľovacej spravodlivosti je rovnosť, t.j. spravodlivosť vo formálnom slova zmysle. Ide
teda o rovnosť v zmysle distribučnom, t.j. o delenie každému rovnako (v rovnakej miere).
Formálnosť v tomto smere značí nezohľadnenie rozdielov medzi adresátmi distribúcie, t.j. fakt, že
nemusí byť spravodlivé rozdeľovať nerovným rovnako (viď. predchádzajúci bod), resp. že rovnosť
pri rozdeľovacej spravodlivosti je relatívna, t.j. závisí od stanovenej metódy porovnávania kvalít
adresátov. Formálna spravodlivosť sa chápe v skratke aj v zmysle „v rovnakých prípadoch
rovnako, v nerovnakých nerovnako“.
- s distributívnou spravodlivosťou nevyhnutne súvisí spravodlivosť korektívna (opravná), ktorej
funkcia je opätovné nastolenie narušenej rovnosti dosiahnutej prostredníctvom Aristotelovej
distribúcie. Táto rovnosť môže byť zmenená buď dobrovoľné, alebo nedobrovoľné. Nedobrovoľné
13

Op. cit. p.12., str. 254.
toto ponímanie sa objavuje prvýkrát v dielach antickej filozofie (Sokratés, Platón Aristoteles),
neskôr jeho základ bol prebratý rímskymi mysliteľmi („Nam iustitia, quae suum cuique distribuit, quid
pertinet ad deos; hominum enim societas et communitas, ut vos dicitis, iustitiam procreavit.”) IN:
MAYOR, J.B.: M.Tulii Ciceronis De Natura Deorum. Libri Tres. with Introduction and Commentary.,
Cambridge University Press, Cambridge: 1885, str. 111, [online]
http://archive.org/stream/denaturatres03ciceuoft#page/n109/mode/2up
15
TOMSA, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii., Aleš Čeněk, Plzeň: 2007, str. 133
14
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zmeny majú verejnoprávny charakter a spočívajú skôr v konaniach s trestnoprávnym rozmerom.
So spravodlivosťou v súkromnom práve viac súvisia zmeny dobrovoľné, t.j. vyžadujúc konsenzus
dvoch strán – zmluvné vzťahy. V týchto vzťahoch bude základom narušenia pôvodnej spravodlivej
rovnosti vzniknutá potreba na jednej, alebo na obidvoch stranách. Táto potreba je priamou kauzou
vzniknutého zmluvného vzťahu, pričom rovnosť a tým aj spravodlivosť sa nastolí v rovnosti
vzájomných plnení. Korektívna funkcia v tomto prípade prináleží štátu, ktorý spravodlivosť
dosiahnutú legálnym právnym úkonom, zároveň narušenú neplnením z úkonu vzniknutých
16
povinností, opätovne nastolí – viď. korekcia prostredníctvom donucovacej moci .
- určitým protikladom distributívnej spravodlivosti je spravodlivosť vzájomná, ktorá zdôrazňuje
vzájomné rešpektovanie autonómnej sféry jednotlivcov, resp. spočíva v súladnosti ich správaní.
Táto vzájomnosť korešponduje so spravodlivosťou neškodlivého správania voči iným, a je
všeobecným vyjadrením prevenčnej zásady neminem laedere. Dôvod požiadavky takého
správania je potrebné hľadať zase vo vzájomnosti – ak nechceš aby tebe škodili, neškoď ani ty
17
iným . Antinómia medzi distributívnou a vzájomnou spravodlivosťou spočíva jednak v aktivite/
pasivite subjektov pri ich realizácií (prejavom rozdeľovacej je pozitívne konanie – delenie, zatiaľ čo
pri vzájomnej sa vyžaduje pasivita vo forme nezasahovania/ tolerancie). Je tu možné vidieť určitú
polaritu medzi slobodou a rovnosťou. Vzájomná spravodlivosť svojou povahou akcentuje
18
slobodu - ale je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade ide skôr o vymedzenie limitov
slobodného konania v záujme zabezpečenia recipročnej spravodlivosti medzi ľuďmi.
Tieto najdôležitejšie nazerania na hodnotu spravodlivosti nám v nasledujúcej časti budú
slúžiť, ako vodítko pri analýze kauzality jej výberu za základný pilier systematiky zásad súkromného
práva vedľa hodnoty slobody.
3.2

Spravodlivosť – pilier navrhovanej systematiky zásad
Vychádzajúc z vyššie spomenutého zastrešujúceho charakteru spravodlivosti, je možná
derivácia ďalších hodnôt, charakteristických v súkromnom práve, prostredníctvom ktorých je možné
dospieť k jeho zásadám. Ide predovšetkým o hodnotu rovnosti, morálnosti (mravnosti), neškodnosti
19
(neminem laedere), účelovosti, tolerancie . Tieto hodnoty sa upínajú o konkrétne zásady, resp.
zastrešujú ďalšie z nich. Snahou pri ich výbere a označení bolo čo najviac zmenšiť priestor, kde by
sa mohli vzájomne prekrývať, pričom ich úplná izolácia je zrejme nemožná. Súhrnne povedané
dedukčný faktor vo vzťahu k hodnotám je prítomný len na justičnej strane systému, vo vzťahu
k zásadám existuje na jeho obidvoch stranách – z hľadiska štruktúry sústavy zásad je nevyhnutné
túto skutočnosť zdôrazniť.
Vzťah spravodlivosti k odvodeným hodnotám je dvojaký: limitujúci alebo posilňujúci.
Limitácia sa prejavuje primárne vo vzťahu k rovnosti, pričom je potrebné hovoriť o limitácií
vnútornej aj vonkajšej. Vo vzťahu k spravodlivosti sa jedná o limit vnútorný v rámci spravodlivostnej
hodnotovej štruktúry, vyplývajúci jednak z odvodenia rovnosti od spravodlivosti (distributívnej), a na
druhej strane z nevyhnutnosti proporcionálneho obmedzenia rovnosti v záujme dosiahnutia
spravodlivosti vôbec (extrémny, univerzálny egalitarizmus je v priamom rozpore s jadrom
spravodlivosti – každému, čo mu patrí ≠ každému rovnako). Druhý, vonkajší limit rovnosti sa
nachádza mimo spravodlivostnej štruktúry, t.j. vis-á-vis, na strane slobody. Sloboda, ako protipól
16

viď. ARISTOTELES: Etika Nikomachova. 5. kniha, 2. kapitola, 13. sekcia, IN: RACKHAM, H.:
Aristotle Nicomachean Ethics., Harvard University Press, Harvard: 1934, [online]
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0054%3Abook%3D5%
3Achapter%3Dpos%3D264%3Asection%3D13
17
stará parémia (od 17. storočia nazývaná ako tzv. „zlaté pravidlo“) je základnou maximou
recipročnej etiky a bola prítomná v rôznych podobách vo viacerých filozofických, náboženských,
psychologických a sociologických koncepciach (konfucionizmus, buddhizmus, kresťanstvo,
hinduizmus atď.) resp. v dielach starovekých predstaviteľov mnohých svetových kultúr (viď. napr.
Pittakos z Mytilény, Táles z Miléta, Isokrates, Seneca, Hammurappiho zákonník atď.). pozri aj pojem
„Golden Rule“ v diele: FLEW, A.: A Dictionary of Philosophy: Revised Second Edition.,
Vydavateľstvo St. Martin’s Press, New York: 1984
18
Op. cit. p. 12., str. 257
19
napriek určitému synonymickému vzťahu medzi pojmom “neškodnosť” a “tolerancia”, pri prvom sa
kladie dôraz primárne na elimináciu vzniku škôd (aj preventívne), zatiaľ čo pod druhým sa rozumie
absencia akéhokoľvek bezdôvodného (aj keď neškodného) zásahu do práv iných.
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v sústave zásad vyvažuje rigidný egalitarizmus, ktorý by bol nastolený jednostrannou favorizáciou
spravodlivosti a tým vracia súkromnoprávnym vzťahom svoj ozajstný charakter.
Posilňujúci efekt spravodlivosti sa prejaví vo vzťahu k ostatným odvodeným hodnotám
v rámci štruktúry – k morálnosti, neškodnosti, účelovosti, tolerancie. V tomto prípade nepôjde
o jedno- ale o obojsmerné (vzájomné) pôsobenie spomínaných hodnôt – spravodlivosť sa
maximalizuje prostredníctvom nich, a tie sa realizujú pod jej záštitou, resp. spravodlivosť je ich
ohniskom.
Popri zastrešujúcej funkcií, ďalším dôvodom stanovenia spravodlivosti za jeden zo
stredobodov navrhovanej systematiky súkromnoprávnych zásad, je jej absolútny charakter.
Absolútnosť sa tu chápe, ako žiaduci, no nikdy nerealizovateľný atribút vyžadujúci aktívnu reguláciu.
Na rozdiel od slobody, spravodlivosť sa v práve presadzuje aktívne, t.j. vytváraním vhodného
regulačného rámca, v ktorom sa objaví v čo najširšej možnej miere. Pasivitou zo strany
normotvorcu, no v ešte väčšej miere zo strany ľudského správania sa spravodlivosť dostáva do
úzadia, čím sa jej vplyv neustále zmenšuje. Opak je pravdou ale v súvislosti so slobodou – tá sa
extremizuje práve pasivitou, nereguláciou. Regulačný priestor zabezpečuje jej obmedzovanie, práve
v záujme jej čiastočnej substitúcie protikladnými axiologickými dimenziami dovtedy, kým sa
nedosiahne harmonická rovnováha. Tento jav má korene v samotnej ľudskej povahe, ktorej prejavy
je potrebné právom (aj súkromným) patrične usmerňovať. Teoreticky povedané: v právom
neregulovanom svete homo egoismos tendencia slobody je teda automaticky rastúca, pričom
tendencia spravodlivosti je naopak automaticky klesajúca. Z toho implicitne vyplýva, že nadmerná
spravodlivosť je vo svojej podstate paradox, zatiaľ čo nadmerná sloboda je nežiaduci extrém.
Presne to odzrkadľuje najviac kauzalitu medzi navrhovanou systematikou a jej ústrednými piliermi –
v rámci ktorej sloboda a spravodlivosť sa vzájomne obmedzujú pod vplyvom právnej regulácie.
V súvislosti s absolútnou povahou spravodlivosti je potrebné zdôrazniť paradoxne aj jej
relatívnosť (subjektívnosť, viacvrstvovosť). Pokiaľ hovoríme o relatívnosti nemáme na mysli
spravodlivosť ideálnu, ale reálnu – živú, ktorá pôsobí v každodenných vzťahoch prostredníctvom
práva. Dôsledkom existencie tejto relativity je nemožnosť vytvoriť právny poriadok na základe
jednotného ponímania spravodlivosti, napriek existencie niektorých spoločných prvkov takého
chápania. Konkrétny právny systém je v podstate konsenzus ľudí, majúcich rôznorodé potenciálne
pohľady na samotnú jeho spravodlivosť. O ďalšej deformácii spravodlivosti systému počas
interpretácie a aplikácie všeobecnej právnej normy konkrétnym orgánom (sudcom) už ani
20,21
nehovoriac
. Práve v dôsledku tejto plurality názorov na jej obsah, resp. závislosť jej ponímania
22
od rôznych ďalších faktorov (napr. spoločenský status, subjektívne zmýšľanie atď.) je potrebné
voči právnemu poriadku stanoviť požiadavku vo forme eliminácie nespravodlivosti. Inými slovami
kvôli neustálej obsahovej fluktuácie pojmu spravodlivosť, úlohou právneho poriadku nie je jeho
presná definícia a snaha z tejto definície čo najviac vychádzať, ale naopak: právny poriadok má
identifikovať nespravodlivosť, zasiahnuť proti nej a tým ju odstrániť. Výraznú podpornú funkciu
v tejto súvislosti má pritom morálka – mimoprávny, miestami dokonca právu nadradený systém –
ktorá pri tomto procese zohráva úlohu určitého indikátora (určuje čo je správne – spravodlivé).
20

KELSEN, H.: Pure Theory of Law., University of California Press, Berkeley: 1978, str. 253.
samozrejme je potrebné dodať, že aplikácia právnej normy, resp. jej spravodlivosť sa nemôže
meniť do nekonečna, z dôvodu existencie určitej vonkajšej kontroly výsledkov (aktov) aplikácie vo
forme verejnej mienky, opravných prostriedkov atď. Opravné prostriedky napríklad zabezpečia, že
konkrétnu vec budú môcť posudzovať sudcovia s rôznym prípadným nazeraním na samotnú
spravodlivostnú zložku. Pričom nie je možné zanedbať ani ich profesionalitu, t.j. v tomto význame
pôjde o samotnú ich schopnosť rozhodovať nezávisle, prípadne priam protichodne s vlastným
individuálnym pocitom spravodlivého a súčasne v záujme spravodlivosti širšie koncipovanej/
uznávanej.
22
Tento prvok subjektívnosti, resp. plurality pohľadov je možné mimochodom nájsť vo viacerých
teóriach spravodlivosti; spravodlivosť nemôže byť nezávislá od subjektívnych a individuálnych
okolnostiach – viď. teóriu spravodlivosti J. Rawlsa (tzv. „závoj nevedomosti“), diela pozitivistov – T.
Hobbesa (žiadny zákon nie je nespravodlivý, teda súčasťou pozitívneho práva sa stávajú len také
pravidlá proti ktorým nikto nemá výhrady), H. Kelsena (spravodlivosť vs. iracionalita) atď., zdroje:
RAWLS, J: Teorie spravedlnosti., preklad: Karel Berka, Victoria Publishing, Praha: 1995, Op. cit. p.
12., str. 261, resp. BÁRÁNY, E.: (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácií., Právny obzor, 85,
2002, č. 5-6, str. 415.
21
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Z toho evidentne vyplýva existencia mravného rozmeru spravodlivosti, ktorý tvorí základ
vzťahu spravodlivosti najmä k rozsiahlej oblasti dobrých mravov, nepopierateľne a v súčasnosti
čoraz intenzívnejšie pôsobiacich v súkromnom práve na jednej, a dávajúc jej značný
prirodzenoprávny rozmer na druhej strane. Počiatky nachádzame opäť už v starovekej gréckej
filozofií, kde adjektívum δίκαιος (díkaios) znamenalo to, čo má byť, t.j. správanie zhodné
s požiadavkami najvyššieho poriadku. Ide o odkaz na mimoprávny normatívny systém, ktorý
23
predstavuje široko uznávanú spoločenskú silu, majúcu vplyv na ľudské správanie . V súlade s ňou
znela požiadavka: „Konaj čo chce obyčaj, mrav, spôsob, a tak tvoje konanie bude δίκαιον („díkaion“
pozn. autora), spravodlivé; ak sa vymkneš ich vplyvu a budeš jednať podľa svojho rozumu, dopustíš
24
sa bezprávia...“ . Tento mravný aspekt tvorí vo svojej podstate základ hodnôt: morálnosti,
neškodnosti, účelnosti a tolerancie, resp. zásad orientovaných na tieto axiologické jednotky.
Zároveň v nich korení aj základ redukcie nespravodlivosti v právnych, resp. v širšom slova zmysle
v spoločenských vzťahoch.
Súhrnné konštatovanie záverov v súvislosti so spravodlivosťou by bolo možné teda
naformulovať prostredníctvom nasledujúcich kvalít:
1) absolútnosť v zmysle idealistického charakteru,
2) syntetickosť v zmysle spájania viacerých ďalších hodnôt,
3) nadradenosť v zmysle mravného rozmeru presahujúceho samotné právo,
4) protichodnosť vo vzťahu k slobode čo posilňuje vzájomnú koreláciu.
Všetky tieto čiastkové vlastnosti sú pretkané určitou iracionalitou a emocionálnosťou ktorá
nevyhnutne súvisí so spravodlivosťou. Na tento jav poukazoval taktiež Kelsen vo svojej čistej teórií
práva odôvodňujúc potrebu rozkolu medzi exaktnou racionálnou právnou vedou a presnou
demarkáciou spravodlivosti, tvrdiac: „...ľudský rozum môže pochopiť iba relatívne hodnoty, čo
znamená, že názor prehlasujúci niečo za spravodlivé, nemôže nikdy vystúpiť s nárokom na
25
vylúčenie možnosti opačného hodnotového úsudku. Absolútna spravodlivosť je iracionálny ideál.“
Napriek viacerým kritikám tohto názoru, prvok emocionality a iracionálnosti je v súvislosti so
spravodlivosťou nepopierateľná. Subjektívne pocity zohrávajú výraznú úlohu pri hodnotiacich
reakciách jednotlivých spravodlivých/ nespravodlivých konaní. Iracionálnosť a samotnú emočnú
stránku však nie je možné preceňovať, vždy je to len podporný znak spravodlivosti nemeniaci jej
úlohu jedného z kognitívne identifikovateľných konečných cieľov tak konštruktívneho ľudského
správania, ako aj konštruktívnej právnej regulácie.
4

AXIOLOGICKO – PRINCIPIÁLNA ŠTRUKTÚRA NAVRHOVANEJ SYSTEMATIKY
Vychádzajúc z vyššie rozobratých východiskových bodov, resp. z justično – liberalistickej
hodnotovej základne; berúc do úvahy vzájomné vzťahy medzi jednotlivými hodnotami; zdôrazňujúc
pojmové znaky zásad vo všeobecnosti, stručný schematický prehľad navrhovanej systematiky
zásad, ako axiologických podkladov súkromnoprávnej oblasti, by vyzeral nasledovne:
A) Zásady všeobecne orientované na hodnotovú jednotku „slobody“
- zásada zmluvnej autonómie
- zásada dispozitívnosti
- zásada majetkovej slobody
B) Zásady všeobecne orientované na hodnotovú jednotku „spravodlivosti“
- zásada rovnosti
- zásada súladu s dobrými mravmi
- zásada neminem laedere (zásada prevencie)
-zásada zákazu zneužitia
- zásada tolerancie
Na tomto mieste sa jedná len o výpočet generálnych zásad, ktoré sú derivačným základom
ďalších tzv. subzásad, tvoriacich najnižší stupeň stromovitej štruktúry tejto systematiky. Ak by sme
to chceli demonštrovať graficky prostredníctvom zväčšeného výňatku jedného z „konárov“ tohto

23

Op. cit. p. 16., str. 66.
Tamtiež, str. 67.
25
KELSEN, H.: Was ist Gerechtigheit?, Franz Deutiske Verlag, Wien: 1975, s. 40. cit. podľa
BÁRÁNY, E. op. cit.p.27.
24
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rozvetveného „stromu“, vzťahová derivačná línia napr. zásady ambiguitas contra stipulatorem est
26
(„nejasnosti v zmluve idú proti tomu, kto zmluvu formuloval“ , v skratke „ACSE“) by vyzerala takto:
27
ACSE → špeciálna prevenčná klauzula pri uzatváraní zmlúv (§43 OZ ) → prevencia →
28
neminem laedere → spravodlivosť
Ide o kombinovanú axiologicko – principiálnu derivačnú líniu, t.j. smeruje od konkrétnej zásady, cez
zásady nadradené, resp. cez hodnoty na ktoré sú tieto zamerané až ku konečnej axiologickej
jednotke: v tomto prípade k spravodlivosti. Podobnú líniu odvodzovania je možné vytvoriť pri každej
jednej zásade nachádzajúcej sa na ktoromkoľvek stupni všeobecnosti, resp. na strane ktorejkoľvek
hodnotovej jednotky. Pričom zrejme medzi jednotlivými stupňami existujú nielen vertikálne, ale aj
horizontálne vzťahy, viď. iný príklad – zásadu favor contractus (výkladové pravidlo, podľa ktorej
vždy prevažuje interpretácia favorizujúca platnosť zmluvy, v skratke „FC“):
FC → špeciálna prevenčná klauzula pri uzatváraní zmlúv → prevencia → neminem laedere →
29
spravodlivosť ,
pričom ani jedna z vyššie spomenutých zásad nie je nadradená voči druhej, tzn. platí medzi nimi
horizontálny vzťah „rovnocennosti“ (ACSE ↔ FC), najmä z dôvodu spoločných stupňov pri procese
odvodzovania, t.j. spoločných nadradených zásad/ hodnôt.
5

ZÁVER
Účelom vytvorenia podobných derivačných línií na stranách jednotlivých centrálnych
hodnotových jednotiek je zvyšovať komplexnosť systematiky, zároveň zabezpečiť jej flexibilnosť a
otvorenosť pre všetky zásady – t.j. tak pre klasické, ako aj pre moderné, ktoré sú (prípadne budú)
výsledkom dynamického spoločenského vývoja v súkromnom práve. Ucelenosť systematiky sa teda
nedosiahne cez vyhľadanie a zoradenie úplne všetkých normatívnych pravidiel pôsobiacich, ako
zásady a cez vykreslenie ich vzájomných vzťahov, resp. je to do určitej miery aj nemožné práve
vzhľadom na vyššie spomenutý neustály spoločenský vývoj. Preto sme uprednostnili kombináciu
klasifikačnej metódy s analytickou, t.j. vytvorenie schematickej kostry sústavy súkromnoprávnych
zásad vychádzajúc z dvojpilierového hodnotového základu (klasifikácia) a následné určovanie
špecifického miesta konkrétne skúmanej zásady prostredníctvom jej analýzy. Analýza spočíva
primárne v zodpovedaní dvoch jednoducho konštruovaných otázok:
 akú má konkrétna zásada hodnotovú orientáciu? – odpoveď určuje základné axiologické
zaradenie pod hodnotovú jednotku (pilier) slobody, alebo spravodlivosti.
 stojí nad ním ďalšia, zastrešujúca zásada, z ktorej je derivovaná? – odpoveď určuje miesto
zásady v rámci vertikálnej konštrukcie hodnôt – zásad – subzásad.
Tieto odpovede presne vymedzujú umiestnenie ktorejkoľvek zásady v systematike, sú v podstate jej
súradnicami, ktoré určujú jej axiologické zameranie, resp. derivačnú líniu.
V rámci schematickej kostry sme sa zámerne orientovali len na rýdzo súkromnoprávne
zásady, zároveň sme vynechali ďalšie, z hľadiska systému práva širšie koncipované (napr. zásady
právneho štátu, zákaz diskriminácie atď.), resp. odvoditeľné z uvedených prostredníctvom
derivačných línií (bolo by to aj v rozpore s charakterom schémy, ako určitej osnovy).

26

na označenie tejto zásady sa používa aj výraz „contra proferentem“; v tejto podobe je výslovne
zakotvený medzi zásadami UNIDROIT v článku 4.6., viď. Zásady medzinárodných obchodných
zmlúv., preklad: ŠVIDROŃ, J., Iura Edition, Bratislava: 1996, str. 93.
27
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (v texte „OZ“).
28
konkrétny myšlienkový pochod vyúsťujúci do odvodenej subzásady je pri tejto línii nasledovný:
nejednoznačné ustanovenia v zmluve sa majú posudzovať na úkor ich tvorcu, keďže ide
o narušenie špecifickej prevenčnej zásady pri uzatváraní zmlúv, zároveň aj zásady prevencie vo
všeobecnosti, čo môže viesť k vzniku škody a teda k vzniku nespravodlivosti, ktorú bude potrebné
opätovne nastoliť prostredníctvom osobitného konania v záujme naplnenia účelu práva.
29
myšlienkový pochod súvisiaci s touto derivačnou líniou: potreba interpretácie favor contractus
predpokladá existenciu spornosti v súvislosti s uzavretou zmluvou, opäť teda narušenie špecifickej
prevenčnej zásady a tým aj zásady prevencie vo všeobecnosti, pričom uprednostňovanie
neplatnosti zmluvy v takýchto prípadoch by mohlo viesť k vzniku škody (viď. §42, §451 ods. 2, §457
OZ) a tým k narušeniu spravodlivosti.
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QUO VADIS BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V EURÓPSKOM
KONTEXTE?
Martin Hamřik
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný článok je zameraný na problematiku inštitútu bezdôvodného obohatenia
a jeho smerovania v európskom kontexte. Cieľom je ponúknuť pohľad na rôzne, predovšetkým
komparatívne, aspekty skúmaného inštitútu a zodpovedať na otázku, kam smeruje tento
súkromnoprávny inštitút v európskych horizontoch, pre dosiahnutie ktorého je príspevok rozdelený
na dve nosné časti. Prvá z nich je venovaná historickému a komparatívnemu kontextu
bezdôvodného obohatenia. Priestor je tak venovaný nielen rímskemu právu, ale aj najvplyvnejším
európskym právnym poriadkom a ich úprave bezdôvodného obohatenia, menovite Francúzskej
republike, Rakúskej republike, Nemeckej spolkovej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie
a Severného Írska a v neposlednom rade Českej republike a jej nedávno prijatému novému
Občanskému zákoníku. Druhá časť príspevku sa zameriava najmä na medzinárodné a európske
projekty, ktoré v určitom rozsahu venujú priestor aj problematike bezdôvodného obohatenia.
V prvom rade sa jedná o medzinárodné dohovory ako Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej
kúpe tovaru, Princípy medzinárodných obchodných zmlúv, ale aj právu samotnej Európskej únie
a európskym projektom ako Princípom európskeho zmluvného práva a Návrhu spoločného
referenčného rámca.
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie, europeizácia, Návrh spoločného referenčného rámca,
Princípy európskeho zmluvného práva.
Abstract:The presentarticle focuseson the issue of legal institute of unjustified
enrichmentanditsdirectionsin the European context. The main aimisto offerinsightinto the various,
particularly comparative,aspects of the examined legal institute andto answer the questionof the
directions oftheinstitutein Europeanhorizons, thus thecontributionisdividedinto two parts. The first
oneis devoted to thehistoricalandcomparativecontext ofunjustified enrichment. The space is
therefore dedicatednot only to the Roman law system of unjustified enrichment, butalso to the most
influentialEuropeanlegal systemsandtheir legislation on unjustified enrichment, specifically the
French Republic, the Republic of Austria, Federal Republic of Germany, United Kingdom of
GreatBritainandNorthern Irelandand finallythe Czech Republicanditsrecently adoptednew Civil
Code.The second partfocusesmainlyoninternational and Europeanprojects, whichto some
extentdeal withtheissueof unjustified enrichment. Inthe first placethey are theinternational
conventionssuch asthe United Nations Conventionon Contracts for theInternational Sale of Goods,
Principlesof International Commercial Contracts, but also the proper law of the European
Unionandthe European projects such asPrinciples of Europeancontract lawandthe Draft Common
Frame of Reference.
Key words: unjustified enrichment, Europeanization, Draft Common Frame of Reference, Principles
of European Contract Law.
1

ÚVOD
Spojenie „európsky kontext“ sa stalo od vzniku európskych spoločenstiev často používaným
v mnohých vedeckých i nevedeckých oblastiach. K jeho prehĺbeniu a častejšiemu používaniu
1
nepochybne došlo prijatím tzv. Lisabonskej zmluvy a definitívnym vytvorením tak samostatného
1

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení
Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007 (2007/C 306/01)
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subjektu práva, ktorým je Európska únia. Je samotným cieľom a nepochybnou úlohou Európskej
únie, no nielen jej, zbližovať jednotlivé členské krajiny v mnohých oblastiach, právne poriadky
nevynímajúc. Svojim vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika jednoznačne prihlásila
k nasledovaniu týchto európskych trendov. Nie je preto neobvyklé a nepochopiteľné, ba naopak je
časté a zjavné používanie pojmov „európsky kontext“, či „europeizácia“ aj v slovenskom prostredí.
Jednou z oblastí, v ktorej dochádza k takejto europeizácii, resp. minimálne k rôznym snahám
a pokusom o ňu, je aj a predovšetkým právo, ktoré je tým základným prostriedkom na priblíženie
nielen samotných národných poriadkov, ale svojim spôsobom aj kultúr a národov pri vytváraní
multikultúrnej a jednotnej Európy. Napriek mnohým problémom, ktorým čelí Európa a celý svet
v súčasnosti, neutíchajú snahy o čoraz väčšie prehĺbenie týchto europeizačných tendencií,
s väčším, či menším úspechom. Inak tomu nie je ani v oblasti práva. Cieľom príspevku je venovať
sa europeizačnému kontextu súkromného práva. Nakoľko však ide o rozsiahlu problematiku,
zameraný bude výlučne na jeden inštitút, ktorým je bezdôvodné obohatenie, pri ktorom sa pokúsi
dať odpoveď na otázku, ktorým smerom sa uberá právna úprava inštitútu bezdôvodného obohatenia
s ohľadom na európske aspekty a kontext.
2

EXKURZ PRÁVNOU ÚPRAVOU BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA V EURÓPSKOM
SVETLE
Exkurz právnou úpravou bezdôvodného obohatenia v európskom svetle, pred priestorom
venovaným konkrétnym národným právnym poriadkom, nie je možné počať nikde inde, než
v období starovekého Ríma. Častý a nezanedbateľný vplyv rímskeho práva na vývoj národných
úprav a mnohých i súčasných inštitútov je nespochybniteľný. Je to práve rímske právo alebo jeho
základy, ktoré možno považovať za vhodný nástroj a základ zjednocovania jednotlivých právnych
poriadkov združených v Európskej únii, ale aj mimo nej. Inak tomu nie je ani v prípade inštitútu
bezdôvodného obohatenia. Nemenej dôležitým pri skúmaní harmonizačných tendencií a analýze
európskeho kontextu inštitútov je aj komparatívny pohľad na národné úpravy, ktoré sú rovnako
zdrojom inšpirácie pre mnohé z europeizačných a ďalších projektov. Nasledujúca časť preto prináša
nielen stručný pohľad na úpravu inštitútu bezdôvodného obohatenia v rímskom práve, ale aj na
úpravu tohto inštitútu v, možno povedať najvplyvnejších, právnych poriadkoch Európy. Napriek
odlišnému vývoju národných právnych poriadkov v európskom priestore a rôznych vplyvov, kultúr,
podmienok, či už tradičnom členení na kontinentálny a angloamerický právny systém, v každom
z nich vznikla, v tom ktorom štádiu, potreba vytvorenia inštitútu zapĺňajúceho medzeru medzi
zmluvným právom a deliktuálnym právom, ktorá podnietila kreovanie práve inštitútu bezdôvodného
obohatenia v jeho rôznych podobách.
2.1

Rímske právo
Napriek skutočnosti, že rímske právo nepoznalo samotný pojem „bezdôvodné obohatenie“
možno počiatky jeho rôznych aspektov (ako aj nadväzujúcich súčasných európskych východísk)
vysledovať práve v tomto období. Pôvod inštitútu bezdôvodného obohatenia možno okrem iného
nájsť v azda najznámejšom výroku súvisiacom s bezdôvodným obohatením, majúcom dnes formu
obdobnú všeobecnému princípu bezdôvodného obohatenia: „Nam hoc natura aequum est neminem
2
cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem,“ voľne preložiteľného ako „je prirodzeným
zákonom, aby sa nikto bezdôvodne neobohatil na úkor iného,“ ktorý je pripisovaný rímskemu
právnikovi Pomponiovi.
Bezdôvodné obohatenie bolo v rímskom práve teda založené predovšetkým na prirodzenoprávnej existencii pravidla o zákaze bezdôvodného obohatenia sa na úkor niekoho iného. Za
účelom dosiahnutia rovnováhy na strane obohateného a poškodeného sa v rímskom práve vytvoril
3
systém kondikcií sine causa , ktorý sa postupne rozširoval o ďalšie skutkové podstaty
bezdôvodného obohatenia v súčasnom ponímaní a premietol sa v určitom rozsahu, nielen v podobe

2

pozn. Pomponius: Libro vicensimo primo ad Sabinum (D. 12.6.14)
pozn. Systém kondikcií sa postupne rozširoval. Až v poklasickej dobe už možno rozlišovať viacero
prípadov bezdôvodného obohatenia (obohatenie z nemravného dôvodu, obohatenie z prijatia
nedlhu, obohatenie v dôsledku odovzdania na určitý účel, bezdôvodné obohatenie v užšom zmysle).
porov.: REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo. Štvrté prepracované a doplnené vydanie., IURA
EDITION, 2010, s. 415 a nasl.
3
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akéhosi všeobecného princípu, aj do dnešnej podoby právnej úpravy bezdôvodného obohatenia
jednotlivých národných právnych poriadkov.
2.2

Francúzsko a Code civil
Code civil, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1804, ako najstarší občiansky zákonník vôbec,
neobsahuje samostatnú právnu úpravu navrátenia bezdôvodného obohatenia, charakteristickú
najmä pre neskoršie kódexy. Napoleonov zákonník rozlišuje vznik záväzkov obdobne ako rímske
právo, a to zo zmlúv, kvázi-zmlúv, deliktov, kvázi-deliktov a zo zákona. Niektoré nároky obdobné
nášmu ponímaniu bezdôvodného obohatenia sú upravené týmito ustanoveniami (viď napr. Art. 1376
Code civil). Napriek tomu počas vyše dvestoročného vývoja (judikatúry i teórie) vznikla potreba
vytvorenia subsidiárneho inštitútu „enrichissement sans cause“ („obohatenie bez dôvodu“, actio de
in rem verso) iba terminologicky podobnému nášmu ponímaniu, ktorý by zabezpečil pokrytie situácií
nepredvídaných priamo v Code civil. Inštitút sa vyvinul ako kvázi-zmluvný, založený na Art. 1371
Code civil, ktorého vznik Kasačný súd (Rozsudok Julien Patureau proti Boudier zo dňa 15. júna
1892) odôvodnil takto: „Vzhľadom na to, že táto žaloba, majúca svoj pôvod v princípe rovnosti,
zakazujúca zisk jedného na úkor iného, dosiaľ neupravená v žiadnom zo zákonov, nevyžaduje na
svoje uplatnenie splnenie žiadnych podmienok, postačí žalobcov návrh a predloženie dôkazov
o vzniku neodôvodnenej výhody odporcu.“ Táto žaloba je však prípustná len subsidiárne, za
predpokladu neexistencie iného spôsobu navrátenia znevýhodnenia.
2.3

Rakúsko a Allgemeines bűrgerliches Gesetzbuch
Nemenej významným, no možno častejšie opomínaným medzníkom na poli historickokomparatívneho pohľadu na inštitútu bezdôvodného obohatenia, obzvlášť v kontexte nášho
geopriestoru je prijatie rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka (ďalej len „ABGB“) zo dňa
01. júna 1811. Pre právnu úpravu bezdôvodného obohatenia to znamenalo predovšetkým
zakotvenie základnej zásady bezdôvodného obohatenia do legálneho textu a prirodzeno-právny
prístup k inštitútu. Principiálnou myšlienkou je totiž možnosť žiadať vydanie bezdôvodného
obohatenia z neospravedlniteľného dôvodu (non ex iusta causa) daná samotným ľudským
rozumom, prirodzeným právom, preto nie je potrebná rozsiahla právna úprava. Napriek zakotveniu
základnej zásady a prirodzeno-právnemu prístupu ABGB nerozlišuje inštitút bezdôvodného
obohatenia. ABGB len právne zakotvil niektoré konkrétne prípady, resp. skutkové podstaty
bezdôvodného obohatenia, a síce plnenie nedlhu, plnenie z právneho dôvodu, ktorý nenastal
a plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol.
2.4

Nemecko a Bűrgerliches Gesetzbuch
Bűrgerliches Gesetzbuch (ďalej len „BGB“), teda nemecký Občiansky zákonník, (účinný od
01. januára 1900) ako prvý občiansky zákonník vôbec zakotvil bezdôvodné obohatenie
(Ungerechtfertigte Bereicherung) v § 812 a nasl. ako samostatnú časť tak zákonníka, ako
i občianskeho práva. Konštrukcia bezdôvodného obohatenia v BGB vychádza v mnohom z rímskoprávnej tradície, pochopiteľne s mnohými novinkami. Významným prvkom je v BGB aj rozlišovanie
prípadov spadajúcich pod zmluvné právo a na druhej strane pod inštitút bezdôvodného obohatenia.
Dôležitým je v zmysle BGB najmä rozlišovanie bezdôvodného obohatenia na základe plnenia
(„Leistungskondiktion“) a bez plnenia („Nichtleistungskondiktion“).
2.5

Common law a Equity
Pri komparatívnom pohľade v rámci harmonizačných snáh nemožno opomenúť ani
angloamerický právny systém, ktorého dlhodobý odlišný vývoj je rovnako zdrojom mnohých
rozdielov, no zároveň je rovnako súčasťou Európskeho práva. Moderný pohľad na inštitút
bezdôvodného obohatenia sa však aj v tomto systéme začína pripodobňovať tomu kontinentálnemu.
Od polovice 20. storočia rozlišuje totiž tzv. „tretí pilier“ záväzkového práva, existujúci popri
zmluvnom práve a „tort law“, ktorým je práve bezdôvodné obohatenie (unjust enrichment), dovtedy
považované za kvázi-zmluvné právo, resp. v systéme Equity ako súčasť „trust law.“ Postupne sa
vyvinuli štyri základné otázky pre posudzovanie nároku na bezdôvodné obohatenie. Bol odporca
zvýhodnený alebo obohatený? Bolo obohatenie na úkor žalobcu? Bolo obohatenie bezdôvodné
(nespravodlivé)? Existuje nejaký dôvod na obohatenie na strane odporcu? Zmieniť sa možno
i o Škótsku, ktorého právny systém napriek svojej geografickej polohe je väčšmi založený na
kontinentálno-právnej tradícii, nepochybne však ovplyvňovaný Common law, a tak zreteľným
príkladom dosiahnutia harmonizačných cieľov na prvý pohľad dvoch rôznorodých právnych
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prostredí, obdobne ako v prípade práva Kanady. V oblasti bezdôvodného obohatenia sa škótske
právo však približuje skôr systému Common law a Equity.
2.6

Ćeská republika a Nový občanský zákoník
Pri analýze európskeho rozmeru bezdôvodného obohatenia, nemožno opomenúť ani prijatý
Nový český Občiansky zákonník (zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník), ktorý upravuje
bezdôvodné obohatenie v ustanoveniach § 2991 až § 3005 koncepčne zaradených do časti
upravujúcej „Závazky z jiných právních důvodů.“ Významnými zmenami, ktoré prináša, je najmä
definitívne zakotvenie generálnej klauzuly bezdôvodného obohatenia ako jedného z dôvodov na
jeho širší výklad a prináša len demonštratívny výpočet jednotlivých dôvodov subsumovaných pod
bezdôvodné obohatenie. Úprava rovnako zavádza dosiaľ nepoužívané pojmy „obohacený“ a
„ochuzený“ namiesto komplikovaného „toho, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva“ a
„toho, na úkor koho sa obohatenie získalo.“
3

INTERNACIONALIZÁCIA A EUROPEIZÁCIA VERSUS BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE
Nadväzujúc na historicko-právne tradície a komparatívne pohľady na národné právne úpravy
sa predovšetkým v období dvadsiateho a súčasného storočia vytvárajú rôzne harmonizačné
tendencie a projekty pod vplyvom celkovej globalizácie a internacionalizácie všetkých oblastí
ľudského života, ktoré by bez reflektovania uvedeného nemali príliš veľkú šancu na úspech.
Problémy týchto projektov však spočívajú v mnohom aj v politicko-ekonomickej situácii, ktorá má na
jednotlivé snahy značný vplyv, a i preto mnohé z nich sú odsúdené na zabudnutie už pri svojom
kreovaní. Odhliadnuc od uvedeného nasledujúce riadky budú venované rôznym európskym, či
celosvetovým projektom, ktoré aspoň marginálnym spôsobom reflektujú aj právnu úpravu
bezdôvodného obohatenia. Okrem významnejších projektov vzniknutých s podporou Európskej
únie, ale i bez nej, je potrebné zmieniť sa aj o medzinárodných projektoch. Jedným z významných,
vzniknutých na pôde OSN, resp. UNCITRAL, je Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru.
3.1

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG)
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ďalej len „CISG” z anglického
4
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), prijatý v roku 1980,
5
učinný od 01.01.1988, v súčasnosti ratifikovaný 79 krajinami sveta, možno považovať za jeden z
prvých významných mediznárodných pokusov o harmonizáciu na úseku zmluvného práva,
konkrétne medzinárodného kúpneho práva. Nepriamo je priestor v tomto dohovore venovaný aj
bezôdovodnému obohateniu, a to najmä v súvislosti s ustanoveniami venovanými účinkom
6
odstúpenia od zmluvy (čl.81 a nasl. CISG).
7
Článok 81 ods. 2 CISG stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán pre prípad, že
niektorá z nich už na základe neplatnej zmluvy plnila, okrem iného aj povinnosť navzájom si
súčasne, teda „z ruky do ruky“, vrátiť vzájomné plnenia.
Dohovor CISG tak na základe uvedeného predstavuje jeden z dokumentov
medzinárodného práva, v ktorom je aspoň v minimálnej miere premietnutá základná zásada
bezdôvodného obohatenia uvádzaná vyššie, a ktorého predmetom tak je, i keď nie v komplexnom
a obvyklom ponímaní, aj úprava bezdôvodného obohatenia.

4

United Nations, UNCITRAL: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods.,
United
Nations
publication,
2010,
s.
33
a
nasl.,
dostupné
online:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
5
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
6
čl. 81 ods. 1 CISG: „Odstúpenie od zmluvy spôsobuje zánik povinností strán podľa zmluvy s
výnimkou vzniknutého nároku na náhradu škody. Odstúpenie sa nedotýka ustanovení zmluvy
ohľadne riešenia sporov alebo iných ustanovení zmluvy upravujúcich práva a povinnosti strán pri
odstúpení od zmluvy.“
7
čl. 81 ods. 2 CISG: „Strana, ktorá splnila zmluvu buď úplne, alebo čiastočne, môže požadovať
späť od druhej strany to, čo podľa zmluvy dodala alebo zaplatila. Ak sú obe strany povinné vrátiť
plnenie, musia tak urobiť súčasne.“
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3.2

Princípy medzinárodných obchodných zmlúv (PICC)
Ďalším z medzinárodných dokumentov čiastočne reflektujúcich aj právnu úpravu aspoň
marginálne súvisiacu s bezdôvodným obohatením sú aj Princípy medzinárodných obchodných
zmlúv (z anglického Principles of International Commercial Contracts, ďalej len „PICC“), ktoré
8
vznikli obdobne pod záštitou UNIDROIT, v poslednej tretej verzii z roku 2010. Prvok bezdôvodného
obohatenia možno nájsť v ustanovení článku 3.2.14. zavádzajúcom retroaktívne pôsobenie
odstúpenia od zmluvy. Článok 3.2.15 PICC ďalej, v porovnaní s článkom 3.17 predchádzajúcej
verzie PICC z roku 2004 (obdobnej ustanoveniu článku 4:115 PECL uvádzanom ďalej), precíznejšie
upravuje podmienky vydania si vzájomných plnení z neplatnej zmluvy, prípadnej nemožnosti
9
plnenia, a pod.
3.3

Európska únia
Pred samotným zhodnotením dvoch najvplyvnejších projektov venovaných okrem iného aj
bezdôvodnému obohateniu, je potrebné sa aspoň úkosom zmieniť aj o právnej úprave samotnej
Európskej únie a jej vplyve na tento inštitút.
Bezdôvodné obohatenie ako súkromnoprávny inštitút nie je predmetom tzv. „acquis
communautaire“ Európskej únie obdobne ako prevažná časť občianskeho (najmä hmotného) práva.
Napriek tomu pojem bezdôvodné obohatenie je používaným, i keď bližšie neinterpretovaným
pojmom, a to tak v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ (C68/79, X199/82, C222/99, C310/09
a mnohých ďalších), ako aj v jej jednotlivých právnych normách [napr. nariadenie Rady (ES) č.
6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva, nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26.
februára 2009 o ochrannej známke spoločenstva, a ďalších . V súvislosti s právnymi predpismi
Európskej únie je nevyhnutné zmieniť sa aj o kolízno-právnej úprave, predovšetkým v podobe tzv.
RÍM II (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom
práve pre mimozmluvné záväzky), ktoré vo svojom čl. 11 obsahuje kolízno-právnu úpravu
bezdôvodného obohatenia. V jej zmysle ak sa mimozmluvný záväzok vyplývajúci z bezdôvodného
obohatenia, vrátane vrátenia neoprávnene prijatej platby, týka existujúceho vzťahu medzi stranami,
akým je napríklad zmluva alebo civilný delikt, ktorý má úzku väzbu s týmto bezdôvodným
obohatením, spravuje sa tým istým právnym poriadkom ako uvedený vzťah. Ak rozhodné právo
nemožno určiť podľa tohto pravidla a strany majú svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine v čase, keď
došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila bezdôvodné obohatenie, rozhodným právom je právny
poriadok tejto krajiny. V prípade ak ani takto nemožno určiť rozhodné právo, bude ním právny
poriadok krajiny, na území ktorej došlo k bezdôvodnému obohateniu. Článok zároveň upravuje
i výnimku, podľa ktorej sa má uplatniť právny poriadok tej krajiny, s ktorou má záväzok vyplývajúci
z bezdôvodného obohatenia zjavne užšiu väzbu (a je to zrejmé zo všetkých okolností veci), než
10
s krajinou určenou podľa predchádzajúcich pravidiel.
8

Dostupné na internete:
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010main.htm
9
pozn. Článok 3.2.15 PICC: „Pri dovolaní sa neplatnosti môže ktorákoľvek zo zmluvných strán
požadovať vrátenie všetkého čo plnila, na základe zmluvy, alebo jej neplatnej časti, za predpokladu,
že strana súčasne vráti všetko to čo obdržala na základe zmluvy alebo jej neplatnej časti. V ďalšom
odseku článok 3.2.15 PICC stanovuje obdobne ako článok 4:115 PECL „Ak naturálna reštitúcia nie
je možná alebo vhodná, ak je to vhodné musí byť poskytnutá peňažná náhrada.“ Odsek 3 článku
3.2.15 PICC upravuje neposkytnutie peňažnej náhrady jednou stranou ak nemožnosť naturálnej
reštitúcie bola spôsobená stranou oprávnenou na toto plnenie a odsek 4 upravuje nárok na náhradu
nevyhnutne vynaložených nákladov na predmet reštitučného nároku.
10
pozn. Výpočet neobsahuje množstvo ďalších prameňov práva, ktoré sú vo forme rôznych
rezolúcií, oznámení a uznesení orgánov Európskej únie, z ktorých vyberáme napr.: Rezolúcia
o zosúladení súkromného práva členských štátov z 26. 05. 1989, Rezolúcia o harmonizácii určitých
oblastí súkromného práva členských štátov zo 06. 05. 1994, Oznámenie Komisie Rade
a Európskemu parlamentu o európskom zmluvnom práve [COM (2001) 398], Uznesenie
Európskeho parlamentu o európskom zmluvnom práve z 12. 12. 2007, Uznesenie Európskeho
parlamentu z 3. septembra 2008 o spoločnom referenčnom rámci pre európske zmluvné právo,
Zelená kniha Komisie o možnostiach politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho
zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky z 01. 07. 2010 (COM 2010/348) a mnohé ďalšie.
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Europeizačné a harmonizačné problémy nielen v oblasti bezdôvodného obohatenia, v rámci
Európskej únie súvisia s mnohými limitmi, ktoré rôzne projekty značným spôsobom ovplyvňujú
a spôsobujú tak častokrát už vopred neúspech týchto snáh a dosiahnutie čo najlepšieho fungovania
11
vnútorného trhu aj prostredníctvom priblíženia sa súkromných práv členských krajín.
Významným faktorom hatiacim uvedené úsilia, nielen v prípade bezdôvodného obohatenia,
je aj jeho značne odlišná úprava v členských krajinách (absencia v práve EÚ) i rôzne koncepčné
prístupy (v porovnaní napr. s inými občianskoprávnymi inštitútmi). Na jednej strane sa jedná
o negatívny vplyv, no na strane druhej zároveň možno hovoriť o významnom obohacovaní
harmonizačných úsilí práve rôznosťou úprav a možnosťami ich vzájomných analýz a hodnotení,
komparácií. Po mnohých výskumoch, či kompromisoch vzniklo „v Európe“ viacero dokumentov, o. i.
zaoberajúcich sa aj problematikou bezdôvodného obohatenia, nateraz majúcich charakter „soft law“,
stávajúcich sa inšpiráciou nielen pri procese národných rekodifikácií, či novelizácií. Jedným
z takýchto dokumentov sú v poradí podľa vzniku Princípy európskeho zmluvného práva a Návrh
spoločného referenčného rámca.
3.4

Princípy európskeho zmluvného práva (PECL)
Princípy európskeho zmluvného práva (z anglického Principles od European Contract Law,
ďalej len „PECL“) boli tvorené tzv. Landovou komisiou, teda Komisiou pre európske zmluvné právo,
12
počas dvadsiatich rokov, keď napokon v roku 2002 boli vydané vo svojej finálnej podobe. Nateraz
je ich pôsobenie, napriek pôvodným zámerom len vo forme tzv. „soft law“. Problematika
bezdôvodného obohatenia v nich výslovne a samostatne nie je riešená, nakoľko predmetom úpravy
je výlučne zmluvné právo, no možno v nich nájsť určité jej aspekty a prepojenia, najmä v súvislosti
13
s reštitučnými nárokmi v prípade vzniku rôznych kontraktačných situácií.
V súvislosti s bezdôvodným obohatením, resp. obdobnými reštitučnými nárokmi je možné
v prípade PECL poukázať predovšetkým na tri rôzne základné ustanovenia, resp. spôsoby
vyporiadania sa v prípadoch obdobných nášmu ponímaniu „bezdôvodného obohatenia“, i keď
v kontexte rôznych národných úprav sa môže javiť problematickým zatriedenie konkrétnych
ustanovení k inštitútu bezdôvodného obohatenia alebo k ďalším inštitútom zmluvného práva.
Prvým z ustanovení je článok 4:115 PECL (kapitola „Platnosť“) upravujúci účinky dovolania
sa neplatnosti, ktoré upravuje vrátenie si plnení, rovnako aj prípadnú primeranú peňažnú náhradu
14
pri nemožnosti naturálnej reštitúcie. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj články 4:103 PECL
(Podstatný skutkový alebo právny omyl), článok 4:104 PECL (Chyba v komunikácii), článok 4:107
PECL (Podvod), článok 4:108 PECL (Hrozba), článok 4:109 PECL (Nadmerný úžitok alebo
nespravodlivá výhoda), článok 4:110 PECL (Individuálne nedojednané nespravodlivé podmienky),
upravujúce dôvody dovolania sa neplatnosti zmluvy, na ktoré nadväzuje uvádzaný čl. 4:115 PECL
a procesné pravidlá pri dovolaní sa neplatnosti v článkoch 4:112 až 4:114 PECL.
15
Ďalší systém vyporiadania možno nájsť v ustanovení článku 9:305 PECL (Kapitola
„Jednotlivé prostriedky nápravy pre nesplnenie“, Oddiel 3 „Zrušenie zmluvy“), na ktorý nadväzujú
11

K problematike limitov harmonizácie v Európskej únii pozri: HAMŘIK, M.: Limity pokusov
o vytvorenie jednotného rámca súkromného práva v EÚ. in: Hamuľák, O., Madleňáková, L. (eds.):
Limity v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právniků 2012. Praha: Leges,
2012, s. 184 a nasl.
12
Dostupné na internete: http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/, rovnako
aj v slovenskom preklade in: ĎURECHOVÁ, J., NOVOTNÁ, M. et al.: Princípy európskeho
zmluvného práva., IURA EDITION, 2009.
13
Pozn. Obzvlášť sporným je v tomto prípade napr. ustanovenie článku 9:401 (2) PECL (upravujúce
právo na zníženie ceny a situáciu, v ktorej osoba oprávnená znížiť cenu už zaplatila sumu
prevyšujúcu takto zníženú cenu a jej nárok žiadať od druhej strany vyplatenie rozdielu), ale aj
články, na ktoré poukazujeme v ďalšom texte.
14
Článok 4:115 PECL: „Po dovolaní sa neplatnosti môže ktorákoľvek strana vyžadovať vrátenie
všetkého, čo poskytla na základe zmluvy, za predpokladu, že súčasne vráti všetko, čo prijala. Ak
z akéhokoľvek dôvodu nie je naturálna reštitúcia možná, musí byť za to, čo sa prijalo, poskytnutá
peňažná náhrada.“
15
Článok 9:305 PECL: „(1) Zrušenie zmluvy zbavuje obe strany povinnosti uskutočniť a prijať
budúce plnenie, netýka sa však s výnimkou článkov 9:306 až 9:308 práv a povinností, ktoré vznikli
v čase pred zrušením zmluvy.; článok 9:306 PECL:“
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články 9:306 PECL (Majetok, ktorého hodnota sa znížila), 9:307 PECL (Vrátenie zaplatených
peňazí), 9:308 PECL (Vrátenie majetku), 9:309 PECL (Náhrada za plnenie, ktoré nemožno vrátiť).
Tretím článkom a zároveň systémom vyporiadania je článok 15:104 PECL (Kapitola
„Protiprávnosť“) venovaný vráteniu plnenia v prípadoch ak sa stane zmluva neúčinnou v dôsledku
jej odporovania základným zásadám (článok 15:101 PECL) alebo v dôsledku porušovania
kogentných noriem (článok 15:102 PECL), ktorý rovnakým spôsobom prioritizuje naturálnu reštitúciu
a až následne, v prípade jej nemožnosti, poukazuje na primeranú peňažnú náhradu, s menšími
špecifikami.
3.5

Návrh spoločného referenčného rámca (DCFR)
Jedným z dosiaľ najobsiahlejších europeizačných projektov v oblasti súkromného práva je
nepochybne Návrh spoločného referenčného rámca (z anglického „Draft Common Frame of
Reference“, ďalej len „DCFR“), ktorý je výtvorom akademikov združených v Študijnej skupine pre
Európsky občiansky zákonník pod vedením prof. von Bara, nadväzujúcich na prácu tzv. Landovej
16
komisie, dokončený v roku 2009.
DCFR venuje dosiaľ najväčší priestor aj problematike
bezdôvodného obohatenia, a to v celej siedmej knihe nazvanej „Bezdôvodné obohatenie“, ktorá sa
ďalej člení na sedem kapitol (1. Základné pravidlo, 2. Kedy je obohatenie bezdôvodné, 3.
Obohatenie a znevýhodnenie, 4. Pričítateľnosť, 5. Vrátenie obohatenia, 6. Obhajoba, 7. Vzťah
k iným právnym normám).
Základné pravidlo bezdôvodného obohatenia vymedzené v čl. VII. – 1:101 DCFR je značne
podobné vyššie uvedenému Pomponiovmu výroku, ale i tzv. generálnej klauzule zakotvenej v § 451
ods. 1 nášho Občianskeho zákonníka, v znení: „Kto nadobudne bezdôvodné obohatenie, ktoré je
pričítateľné znevýhodneniu niekoho iného je povinný (zaviazaný) mu toto obohatenie vrátiť.“ Druhý
odsek tohto článku však ustanovuje povinnosť aplikovať toto základné pravidlo len v medziach
a spôsobom v súlade s ďalšími ustanoveniami DCFR, ktoré definujú pojmy ako obohatenie,
bezdôvodné obohatenie, znevýhodnenie, pričítateľnosť, a pod.
Tvorcovia DCFR z tohto základného pravidla vyvodili šesť podmienok, ktoré musia byť splnené
na to, aby bolo možné hovoriť o nároku na bezdôvodné obohatenie:
1. existencia
„obohateného“
(dlžníka,
povinného)
a „znevýhodneného“ (veriteľa,
oprávneného),
2. získanie určitého prospechu potenciálnym dlžníkom (povinným),
3. obohatenie musí byť bezdôvodné,
4. prospech získaný potenciálnym dlžníkom (povinným) musí byť obohatením,
5. potenciálny veriteľ (oprávnený) musí „utrpieť“ znevýhodnenie,
17
6. obohatenie musí byť pričítateľné znevýhodneniu potenciálneho veriteľa (oprávneného).
Tieto podmienky sú ďalej precizované v jednotlivých článkoch VII. knihy.
Ad 1. Existencia dlžníka a veriteľa
Základné pravidlo bezdôvodného obohatenia predpokladá existenciu dvoch strán, a síce tej,
ktorá získala určitý prospech (obohatený, teda povinný) a tej, ktorá „utrpela“ znevýhodnenie
(znevýhodnený, teda oprávnený), bez ohľadu na to, či sú fyzickými alebo právnickými osobami.
Cieľom tohto pravidla je ustanoviť strany účastníkmi právneho vzťahu, v ktorom je jedna strana
povinná vydať bezdôvodné obohatenie a druhá strana má korešpondujúce právo na takéto vydanie.
Ad 2. Získanie určitého prospechu potenciálnym dlžníkom
Pojem „získanie“ má mať v tomto prípade neutrálny význam, označujúci len to, že príslušné
zvýhodnenie sa stalo súčasťou majetku potenciálneho dlžníka nároku z bezdôvodného obohatenia.
Neznamená nevyhnutne úmyselné nadobudnutie, rovnako ako ani zväčšenie aktív. Vzťahuje sa
teda tak na obohatenie na strane aktív ako aj na obohatenie získané formou úbytku pasív,
úmyselné či neúmyselné.
Ad 3. Bezdôvodnosť obohatenia
Popisu tejto podmienky inštitútu bezdôvodného obohatenia je venovaná druhá kapitola VII.
knihy, ktorá obsahuje tak negatívne ako i pozitívne vymedzenie situácie, v ktorej je obohatenie
možné považovať za dôvodné, či bezdôvodné.
Obohatenie je teda bezdôvodné, okrem prípadu ak:
16

Dostupný na internete: http://ec.europa.eu/justice/contract/background/index_en.htm
porov. Von BAR, Ch. , SWANN, S.: Principles of European Law. Unjustified Enrichment (PEL Unj.
Enr.)., Study Group on a European Civil Code., Oxford University Press, 2010, s. 182
17
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a) obohatená osoba je oprávnená voči znevýhodnenej osobe na obohatenie z dôvodu založeného
zmluvou, iným právnym úkonom, rozhodnutím súdu alebo právnou normou alebo
b) znevýhodnená osoba slobodne a bez omylu súhlasila so znevýhodnením.
Takéto obohatenie je teda dôvodným. V súvislosti s týmto ustanovením DCFR ďalej rozvíja situáciu,
ak zmluva alebo iný právny úkon, súdne rozhodnutie alebo právna norma sú neplatné, zneplatnené
alebo inak neúčinné retrospektívne. V tomto prípade obohatená osoba nemá nárok na obohatenie
takýmto spôsobom získané, okrem prípadu ak právna norma ustanovuje, že si obohatený môže
obohatenie ponechať.
Obohatenie je ďalej v zmysle VII. – 2:101:(4) DCFR považované za bezdôvodné, ak ho
znevýhodnená osoba poskytla za účelom, ktorý nebol dosiahnutý alebo s očakávaním, ktoré nebolo
realizované a zároveň obohatená osoba vedela alebo možno dôvodne očakávať jej vedomosť
o účele alebo očakávaní a akceptovala alebo možno dôvodne očakávať akceptáciu toho, že
obohatenie musí byť za týchto podmienok vrátené. Výnimkou z tohto pravidla je ďalší článok,
v zmysle ktorého ak obohatená osoba získa obohatenie v dôsledku plnenia záväzku alebo plnenia
predpokladaného záväzku znevýhodneným, pričom tento záväzok má znevýhodnený voči tretej
osobe, obohatenie je dôvodné, ak: a) znevýhodnený plnil slobodne (znevýhodnená osoba koná
slobodne len ak je spôsobilá, a koná bez podvodu, nátlaku, hrozby, vykorisťovania) alebo b) ak
obohatenie bolo iba náhodným vedľajším následkom plnenia záväzku.
Ad 4. a ad 5. Prospech získaný potenciálnym dlžníkom musí byť obohatením. Potenciálny veriteľ
musí „utrpieť“ znevýhodnenie.
DCFR definuje pojmy obohatenie a znevýhodnenie ako antonymá. Osoba je obohatenou
zvýšením svojich aktív, znížením pasív, prijatím služby, prijatím vykonania práce, použitím majetku
iného. A contrario osoba je v zmysle DCFR znevýhodnenou úbytkom aktív, zvýšením pasív,
vykonaním služby alebo práce, či použitím jej majetku iným (VII. – 3:101; VII. – 3:102 DCFR).
Ad 6. Obohatenie musí byť pričítateľné znevýhodneniu potenciálneho veriteľa
Medzi obohatením na strane potenciálneho dlžníka a znevýhodnením na strane
potenciálneho veriteľa musí predovšetkým existovať kauzálny nexus. Pričítateľnosti je venovaná
celá 4. kapitola VII knihy DCFR, v zmysle ktorej je obohatenie pričítateľné nevýhode iného najmä
ak:
a) táto iná osoba presunie svoj majetok na obohateného,
b) táto iná osoba poskytne službu alebo vykoná prácu pre obohateného,
c) obohatená osoba použije majetok tejto inej osoby, najmä ak obohatená osoba zasiahne do
práv alebo právom chránených záujmov znevýhodnenej osoby
d) majetok obohateného je zväčšený (zlepšený) touto inou osobou
e) obohatená osoba je zbavená touto osobou zodpovednosti (záväzku, pasív).
Z textu je zjavný len demonštratívny výpočet jednotlivých dôvodov pričítateľnosti, ktorý
ponecháva priestor na prípadné rozšírenie, či širší výklad tejto podmienky bezdôvodného
obohatenia.
Podstatou inštitútu bezdôvodného obohatenia je predovšetkým to, aby takéto obohatenie
bolo vrátené (vydané), čomu sa venuje piata kapitola tejto časti DCFR. Samotné prinavrátenie
obohatenia znevýhodnenému DCFR rozdeľuje v závislosti od toho, či je obohatenie prevoditeľné
alebo neprevoditeľné.
Tam kde obohatenie pozostáva z prevoditeľného majetku (aktív), obohatená osoba toto
obohatenie vráti prevodom znevýhodnenej osobe. Namiesto prevodu majetku si môže obohatená
osoba vybrať vrátenie obohatenia zaplatením jeho peňažnej hodnoty znevýhodnenej osobe, ak by
prevod vyžadoval od obohatenej osoby neprimerané úsilie alebo náklady. Pokiaľ už nie je možné
obohatenie previesť, obohatený vráti obohatenie zaplatením jeho peňažnej hodnoty
znevýhodnenému.
Pokiaľ obohatenie pozostáva z neprevoditeľného majetku, obohatená osoba ho vráti
zaplatením jeho peňažnej hodnoty znevýhodnenej osobe.
Kapitola
nazvaná
„Obhajoba“
obsahuje
úpravu
tzv.
„neobohatenia,
resp.
„ochudobnenia“(disenrichment), v zmysle ktorej nie je obohatená osoba povinná vrátiť obohatenie v
rozsahu, v ktorom utrpela nevýhodu spôsobenú disponovaním alebo inak v súvislosti s obohatením,
okrem prípadu ak by obohatená osoba bola ochudobnená aj v prípade nezískania predmetného
obohatenia. Ochudobnenie sa však neberie do úvahy a) v rozsahu, v ktorom obohatená osoba
získala náhradné obohatenie ako substitučné za pôvodné alebo b) obohatená osoba nebola
v dobrej viere v čase ochudobnenia alebo c) v prípade ak obohatená osoba získala obohatenie na
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základe zmluvy, ktorá priradila cenu alebo hodnotu tomuto obohateniu tak, že obohatená osoba
berie od počiatku do úvahy zodpovednosť zaň zaplatiť.
Siedma kapitola VII. knihy DCFR venovaná vzájomným vzťahom uvedených ustanovení
k iným normám o. i. upravuje i vzťah súčasnej existencie nároku na bezdôvodné obohatenie
a nároku na náhradu za znevýhodnenie (buď voči obohatenej osobe alebo tretej osobe) alebo nárok
na náhradu na základe iných pravidiel súkromného práva, pričom uspokojenie jedného z nárokov
redukuje v rovnakej výške ostatné nároky. DCFR tak zakotvuje slobodu voľby znevýhodneného pri
výbere spôsobu uplatnenia svojho nároku a odstraňuje tak princíp subsidiarity bezdôvodného
obohatenia charakteristický pre mnohé národné úpravy (viď vyššie).
DCFR v závere tejto časti nezakotvuje nevyhnutnosť aplikácie ustanovení bezdôvodného
obohatenia na právne vzťahy vzniknuté na základe noriem verejného práva.
4

ZÁVER
V súčasnosti najnovším projektom v oblasti europeizácie súkromného práva, ktoré sa však
právnej úprave bezdôvodného obohatenia nevenuje, je nariadenie o Európskom kúpnom práve,
ktoré však obdobne ako jeho predchodcovia naráža na limity ovplyvňujúce takéto snahy. Cieľom
tohto príspevku bolo predovšetkým priniesť pohľad na najnovšie európske trendy v inštitúte
bezdôvodného obohatenia s ohľadom nielen na jednotlivé národné úpravy, či historický pohľad, ale
aj harmonizačné a europeizačné tendencie a projekty, no a v neposlednom rade odpovedať na
otázku, „Kam smeruje bezdôvodné obohatenie v európskom svetle?“. Kam teda inštitút
bezdôvodného obohatenia smeruje? Odpoveď na túto otázku napriek, resp. práve vďaka
uvedenému, nie je jednoduchá a vôbec nie je jednoznačná. Mnohé z projektov existujú a vzhľadom
na súčasný vývoj v Európe, je pravdepodobné, že i naďalej budú existovať len vo forme „soft law“.
Aj preto nie je možné uviesť jednoznačnú odpoveď na položenú otázku, ktorá závisí od mnohých
faktorov ovplyvňujúcich právo ako celok a obzvlášť iniciatívy v súkromnom práve v priestore
Európskej únie.
Dôležitou však v týchto súvislostiach je skutočnosť, že i v neľahkej situácii môže byť
komparatívny prístup pohľadom na národné úpravy a európske projekty prínosným nielen pri
rozsiahlych rekodifikáciách súkromnoprávnych kódexov členských krajín, ale aj pri každodennom
živote a aplikačnej praxi, v ktorej nachádzajú a azda budú nachádzať tieto zdanlivo neúspešné
projekty svoje opodstatnenie.
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NEMAJETKOVÁ UJMA
Elena Divko
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku zameriava na vymedzenie pojmu nemajetková ujma pri
ochrane osobnosti, pretože každý človek pociťuje ujmu na svojej osobe iným spôsobom ako iná
osoba a je ťažko popísať stratu osobu, spôsobenie ujmy na dôstojnosti alebo stratu radosti z
dovolenky.Venuje pozornosť aj historickému vývoju v SR, kde všeobecný občiansky zákonník z
roku 1811 upravoval náhradu škody v prípade zásahu do cti fyzickej osoby, ´ďalej to bol Občiansky
zákonník č. 141/1950 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb a novela č. 50/1991 Zb účinná od
01.01.1992, kde došlo k prispôsobeniu tohto ustanovenia Listine základných práv a slobôd.V tretej
kapitole venuje pozornosť právnym prostriedkom ochrany osobnosti a v ďalšej kapitole pojmu škoda
a aký je rozdiel medzi škodou a ujmou, či sú tieto pojmy totožné alebo ujma zahŕňa aj škodu,
pretože ujma je pojem širší.V poslednej kapitole venuje pozornosť premlčateľnosti nemajetkovej
ujmy, resp. nepremlčateľnosti nemajetkovej ujmy a uvádza rôzne právne závery pre a proti.
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, nemajetková ujma, premlčateľnosť náhrady nemajetkovej ujmy,
škoda.
Abstract: The author in his article focuses on the definition of non-pecuniary damage for
defamation, because everyone feels the injury to his person other than another person and is
difficult to describe the loss of a person, causing injury to dignity or loss of enjoyment of the holiday.
Pays attention to the historical development in the Slovak Republic, where general Civil Code of
1811 govern compensation for damage to his reputation of a natural person 'further to the Civil Code
no. 141/1950 Coll., The Civil Code no. 40/1964 Coll and amendment no. 50/1991 Coll effective from
01.01.1992, which was adapted to the provisions of the Charter of Fundamental Rights and
Freedoms. The third chapter addresses the legal remedy of personality and the next chapter, the
concept of damage and what is the difference between the damage and injury, and these terms are
identical or damage includes damage, because damage is the concept wider. In the last chapter
pays attention the limitation of non-pecuniary damage, resp. Statutory Limitations to non-pecuniary
damage and provides a variety of legal conclusions and cons.
Key words: protection of the individual, non-material damage, limitation of non-pecuniary damages,
damage.
1

ÚVOD
„Čo je pocit? Pokiaľ sa ma na to nikto nepýta, viem, čo to je; akonáhle to chcem vysvetliť,
1
neviem to.“
Pojem nemajetková ujma upravená v § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka patrí medzi
súkromnoprávne sudcovské právo, kde súd určuje výšku takejto náhrady. Ide o rôzne okolnosti
prípadov, ktoré musí súd zobrať do úvahy a aby výška náhrady v konkrétnej právnej veci bola
primeraná.
Strata majetku ako je ukradnutie motorového vozidla alebo tašky, prináša ochudobnenie
o tieto veci. Zásadne býva toto ochudobnenie ľahko nahraditeľné, predovšetkým vtedy, ak sme si
majetok poistili. Strata povesti, cti, odklon zákazníkov, strata dôveryhodnosti v očiach verejnosti
2
a podobné javy však môžu mať následky mnohonásobne nepriaznivejšie než by bola strata „veci“.
1

Známy aforizmus sv. Augustina: „Čo je čas? Pokiaľ sa ma na to nikto nepýta, viem, čo to je;
akonáhle to chcem vysvetliť tomu, kto sa ma na to opýta, neviem to.
2
TELEC, I.: Posuzování přimeřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Odborný článok.2008.
Test přiměřenosti zadostiučinení za nemajetkovou ujmu je zverejnený na Elportálu Masarykovej
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Je zrejmé, že každý človek pociťuje ujmu na svojej osobe iným spôsobom ako iná osoba a je
ťažko popísať stratu osobu, spôsobenie ujmy na dôstojnosti alebo stratu radosti z dovolenky.
Taktiež je na žalobcovi, aby uniesol dôkazné bremeno, ako pociťuje danú ujmu a potom sudcovské
voľne hodnotenie dôkazov, ktoré môže spočívať v zaujímavej vedeckej práci v spojení s určovaním
výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.
2

HISTORICKÝ VÝVOJ
Všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 (ďalej len „ABGB“) upravoval osobné práva
medzi ktoré bolo zaraďované právo na ľudskú slobodu, právo na telesnú integritu, občiansku česť,
3
osobné tajomstvo, meno a statusové práva. Právna úprava náhrady škody i ustanovenia o náhrade
škody v prípade zásahu do cti fyzickej osoby boli upravené v tridsiatej hlave ABGB pod názvom „
O práve na náhradu škody a zadosťučinenie.“ Právna úprava rozsahu a spôsobu náhrady škody
bola sústredená v ust. § 1293-1324 ABGB a pre jednotlivé osobitné prípady v ustanoveniach
nasledujúcich. Takto bol upravený rozsah a spôsob náhrad pri telesných poškodeniach (vrátane
náhrady imateriálnej škody spôsobenej bolesťou, či zohyzdením), škody, ktorá vznikla žene jej
zvedením k mimomanželskej súloži, škody, ktorá vznikla na osobnej slobode osoby, škody na
majetku (v niektorých prípadoch i nehmotnej škody vyjadrenej ako cena obľuby veci) a ďalej
osobitne v rámci náhrad pri telesných poškodeniach bol upravený spôsob a rozsah náhrady
vynaložených nákladov a náhrady toho, čo smrťou poškodeného ušlo, resp. ujde určeným osobám
4
v prípade, ak z telesného poškodenia nastala smrť (§1327), ako aj náhrady škody na cti (§1330) .
V tomto období sa rozlišovalo medzi náhradou hmotnej škody vo forme zmenšenia majetku,
resp. nadobudnutia nového majetku, ktorý by pri obvyklom priebehu vecí poškodený nadobudol
a škody nehmotnej, ktorá spočívala v inej než reálnej majetkovej ujme. Princíp náhrady nehmotnej
škody sa riadil doktrínou, podľa ktorej peniaze nemajú byť reparáciu a kompenzáciu, teda nemá sa
5
nimi nahradiť citové pokorenie, ale peniazmi sa má umožniť „citové obveselenie“.
V roku 1950 nadobudol účinnosť nový Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb., kde boli
upravené sčasti osobnostné práva ako právo na meno fyzickej osoby a práva na názov právnickej
6
osoby a sčasti v iných právnych normách (napr. v autorskom zákone).
Túto právnu úpravu nahradil nový Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., ktorý zakotvil prvú
generálnu úpravu všeobecného osobnostného práva ako jednotného práva, a to v ust. 11-16 OZ.
Ust. § 11 znelo: „občan má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej
cti, ako aj svojho mena a prejavov osobnej povahy“. V prípade, že došlo k zásahu do osobnosti
fyzickej osoby, v zmysle § 13 OZ mal občan právo domáhať sa najmä, aby sa upustilo od
neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti a aby sa následky týchto zásahov
odstránili. Súd môže tiež rozhodnúť, aby sa dalo primerané zadosťučinenie. Takéto primerané
zadosťučinenie malo len podobu morálneho plnenia teda prehlásenie, ospravedlnenie, odvolanie
tvrdenia.
Dnešnú podobu akú má dnes občiansky zákonník v ustanovení §11 o ochrane osobnosti
nadobudol účinnosťou zákona č. 50/1991 Zb., kde došlo k prispôsobeniu tohto ustanovenia Listine
základných práv a slobôd a od účinnosti tejto novely (1.1.1992) § 11 o ochrane osobnosti znie:
„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.“
V ust. §13 OZ k prostriedkom ochrany osobnosti pribudol druhý odsek a to, že pokiaľ bolo
fyzickej osobe neoprávnene zasiahnuté do jej osobnostných práv a primerané zadosťučinenie nie je
postačujúce, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Túto

univerzite v Brne, verejne prístupný v sieti elektronických komunikácií na adrese
http://is.muni.cz/elportal.
3
§ 16 ABGB „každý človek má vrodené, rozumom poznateľné práva a nutné je považovať ho za
osobu“
4
KERECMAN,P.: O náhrade imateriálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby
podľa ustanovení o ochrane osobnosti. Justičná revue, 53, 2001, č.2, s.162-182
5
Tamže, bližšie pozri: ROUČEK, F.-SEDLÁČEK,J.: Komentář k československému obecnému
zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatskej rusi. Diel V.
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha, 1937, s.672
6
Tamže
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výšku určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu
práva došlo.
3

PRÁVNE PROSTRIEDKY OCHRANY OSOBNOSTI PODĽA § 13 OZ
V prípade porušenia, resp. ohrozenia všeobecných osobnostných práv sa dotknutá osoba
môže podľa § 13 ods. 1 OZ domáhať:
1/ upustenia od pokračovania neoprávnených zásahov do jeho osobnostných práv (zdržanie
sa ďalších zásahov)
2/ odstránenia následkov neoprávneného zásahu do svojho práva na ochranu osobnosti, a to
najmä obnovením pôvodného stavu
3/ poskytnutím primeraného zadosťučinenia – satisfakcie
Ako bolo spomenuté vyššie Občiansky zákonník v § 13 ods. 2 umožňuje za určitých
podmienok požadovať namiesto nepeňažného zadosťučinenia peňažnú náhradu. Peňažné
zadosťučinenie má miesto len v prípade, že primerané morálne zadosťučinenie sa nejaví ako
postačujúce, a to prihliadnutím na demonštratívny výpočet dôvodov uvedených v zákone, a to keď
v značnej miere bola znížená:
A) Dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby
B) Vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti
C) Z iného vážneho dôvodu, ktorý musí byť výslovne uvedený v rozhodnutí súdu
Pre určenie výšky primeraného zadosťučinenia v peniazoch zákon ustanovuje dve zákonné
kritériá, a to:
a) Závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy, pričom sa predpokladá, že čím závažnejšia
bude táto ujma, čo do svojho rozsahu, trvania, dôsledkov, odstrániteľnosti a pod., tým
bude vyššia jej náhrada v peniazoch
7
b) Okolnosti, pri ktorých došlo k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby
Za závažnú ujmu treba podľa právneho názoru NS SR považovať ujmu, ktorú fyzická osoba
vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo
dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity,
ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase, v tej istej
situácii, prípadne spoločenskom postavení vnímala aj každá iná fyzická osoba. (Uznesenie NS SR
Cdo 137/2008).
8
Podľa Feketeho je súd viazaný návrhom žalobcu a nesmie prisúdiť vyššiu náhradu, než je
suma uvedená v žalobe. Prof. Telec sa prikláňa k názoru, že v prípadoch, kedy spôsob
vyporiadania nemajetkovej ujmy vyplýva z právneho predpisu (§153 ods. 2 OSP) ako je tomu
v hmotnoprávnom prípade občianskeho zákonníka, autorského zákona, antidiskriminačného zákona
atď., môže súd prisúdiť žalobcovi viacej na peňažnom zadosťučinení ako sa žalobca domáha
9
a samozrejme aj menej až na symbolickú čiastku vo výške 1 Euro.
Pokiaľ nie je možné objektívne zistiť alebo s nepomernými ťažkosťami výšku nemajetkovej
ujmy, tak Občiansky súdny poriadok počíta s takouto situáciou, keď posudzovanie výšky plnenia
v takýchto prípadoch prenecháva na arbitrárnej sudcovskej úvahe (§136 OSP). Je však vecou
žalobcu, aby uniesol dôkazné bremeno, že výšku peňažného zadosťučinenia nie je možné zistiť

7

Podľa rozsudku NS SR z 28.04.1998, sp.zn. 1Cdo 89/97 „samotná závažnosť ujmy vzniknutej
v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti nie je jediným výlučným
kritériom pre určenie výšky nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pri určení tejto výšky súd musí
prihliadnuť aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Tieto okolnosti môžu byť významné
tak u osoby postihnutej, ako aj u osoby, ktorá neoprávnený zásah spôsobila
8
FEKETE, I.: Občiansky zákonník-Komentár.Vydavateľstvo Epos, Ružomberok. 11. Vydanie, 2007,
ISBN 978-80-8057-688-2
9
TELEC, I.: Posuzování přimeřenosti zadostiučinění za nemajetkovou ujmu. Odborný článok.2008.
Test přiměřenosti zadostiučinení za nemajetkovou ujmu je zverejnený na Elportálu Masarykovej
univerzite v Brne, verejne prístupný v sieti elektronických komunikácií na adrese
http://is.muni.cz/elportal.
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10

alebo len s nepomernými ťažkosťami. Ide napr. o stratu pokladu, ak neexistujú svedkovia. Pokiaľ
sa preukáže kto spáchal skutok a že skutok sa stal, nemala by byť odmietnutá spravodlivosť za
žiadnych, ani naznačených nepriaznivých okolností.
4
POJEM ŠKODA, RESP. UJMA
Škoda sa v právnom zmysle definuje ako peniazmi vyjadriteľná ujma na majetku
poškodeného, ktorú možno vyjadriť peňažným ekvivalentom, t.j. peniazmi. Nemajetková ujma nemá
síce charakter škody, avšak na základe zákona sa za súčasť škody považuje (bolestné, sťaženie
spoločenského uplatnenia). Charakter nemajetkovej ujmy majú tiež následky zásahov do osobnosti
11
fyzickej osoby - §13 OZ.
V prípadoch nemajetkovej ujmy a povinného zmluvné poistenie dochádza v praxi k častým
rozporom, čo sa chápe pod pojmom škoda na zdraví a usmrtení podľa zákona č. 381/2001
o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovými vozidlami.
Právna úprava rozsahu poistenia zodpovednosti v ustanovení § 4ods. 2 citovaného zákona
podáva taxatívny výpočet prípadov, ktoré podliehajú poistnému krytiu a ktoré sú z hľadiska
rozlíšenia toho, čo sa odškodňuje plne v zhode s právnou úpravou spôsobu a rozsahu náhrady
škody v Občianskom zákonníku (ust. §442 a nasl. OZ). Poistený má v zmysle tohto zákonného
ustanovenia v zmysle písmena a/ z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho
nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri
usmrtení, pričom je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi.
Občiansky zákonník za náklady pri usmrtení považuje náklady spojené s pohrebom, odškodnenie
ktorých upravuje v ustanovení § 449 ods. 2 OZ. Naproti tomu pojem „nemajetkovej ujmy
v peniazoch“ za zásah do osobnostných práv upravený v prvej časti OZ s názvom Všeobecné
ustanovenia v ustanovení § 13 ods. 2 OZ ako jeden z právnych prostriedkoch ochrany
osobnostných práv. Podstatou a účelom nemajetkovej ujmy v peniazoch je poskytnúť fyzickej
osobe, ktorej osobnostné právo bolo porušené, priznanie peňažnej satisfakcie. Keďže skutočnú
ujmu nie je možné presne zistiť, výška nemajetkovej ujmy sa nedá presne vyčísliť a teda ani
preukázať, ako je to potrebné pri nákladoch pri usmrtení.
Zákon č. 381/2001 Z.z pojem škoda nedefinuje a taktiež tento pojem nedefinuje ani
12
Občiansky zákonník a ani smernica 2009/103 ES . Smernica uvádza pri pojme kto je poškodeným,
akúkoľvek škodu a v čl. 3 „povinnosť poistiť motorové vozidlo“ uvádza, že poistná zmluva má
pokrývať akúkoľvek škodu, čo definuje ako škodu na majetku a ujmu na zdraví. V občianskom
zákonníku sa však nachádza právna úprava spôsobu a rozsahu náhrady, ktorá okrem iného
vymedzuje, čo sa pri škode na zdraví a usmrtení odškodňuje. Pokiaľ ide o nároky nemajetkovej
povahy, pri škode na zdraví sa odškodňuje bolesť poškodeného a sťaženia spoločenského
uplatnenia (§ 444 OZ). Pri strate života sa výživou oprávneným osobám priznáva pozostalostná
úrazová renta (§ 448OZ) a uhrádzajú sa náklady spojené s pohrebom, prípadne s liečením( §449
ods. 1 a 2 OZ). Najvyšší súd v uznesení 4Cdo 168/2009 zo dňa 20.04.2011 dodáva, že zákon č.
381/2001 Z.z pojem škody nevymedzuje osobitným spôsobom a nemá ani špeciálne ustanovenie,
čo sa odškodňuje, niet dôvodu takto vymedzenú škodu v OZ nestotožniť so škodou vyjadrenou v § 4
ods. 2 písm a) citovaného zákona. Chráneným predmetom, za poškodenie ktorého má poisťovateľ
plniť za poisteného poškodenému, ak v zmluve nie je uvedené inak, nie je teda zásah do súkromia,
ktorého súčasťou je aj rodinný život. Podľa súčasnej platnej úpravy možno teda nemajetkovú ujmu
za zásah do osobnostných práv usmrtením blízkej osoby uplatňovať len mimo rámec inštitútu
zodpovednosti za škodu, t.j. podľa § 11 a nasl. OZ.
K vyššie uvedenému dávam do pozornosti rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa
26.05.2010 vo veci c-63-09 Axel Walz proti Clickair SA, kde vo výrokovej časti súd definoval, čo je
pojem ujma. Aj keď sa daný prípad vzťahoval na Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre
medzinárodnú leteckú dopravu, ktorý stanovuje obmedzenie zodpovednosti leteckého dopravcu za
ujmu spôsobenú najmä stratou batožiny, sa má vykladať pojem „ujma“ tak, že zahŕňa tak majetkovú,
ako aj nemajetkovú ujmu.
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FEKETE, I.: Občiansky zákonník-Komentár.Vydavateľstvo Epos, Ružomberok. 11. Vydanie,
2007, ISBN 978-80-8057-688-2
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Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia o tejto
zodpovednosti
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Z vyššie citovaného uznesenia NS SR sudca JUDr. Rudolf Čirč uviedol na záver svoj odlišný
názor na túto problematiku a uvádza: „ak by mal platiť výklad pojmu škodu vychádzajúci z textu
zákona č. 381/2001 Z.z., resp. vychádzajúci z ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti
za škodu, teda ak by náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých nemala byť predmetom poistného
krytia, mohlo by to znamenať značné riziko subjektov zodpovedajúcich za takúto nemajetkovú ujmu,
ktoré by v individuálnych prípadoch mohlo viesť aj k ich finančnému bankrotu. Zároveň by to mohlo
znamenať aj neistotu pozostalých v tom smere, či im prisúdená náhrada bude aj skutočne
poskytnutá, resp. riziko, že pri insolventnosti zodpovedného subjektu nebude vymožiteľná“
S názorom sudcu v plnom rozsahu súhlasím, keďže väčšinou zodpovedný subjekt nemá žiadne
finančné prostriedky, aby takúto ujmu blízkym osobám usmrteného poskytol a preto by sa mal
hľadať škodca, ktorý je finančne „za vodou“ a jeho konanie je v príčinnej súvislosti so vznikom škody
. V tomto kontexte chcem dať do pozornosti rozdiely rozsahu náhrady škody medzi slovenským
13
a americkým právnym prostredím, ktorými sa zaoberal Radoslav Prochádzka „ V prípade Tarasoft
v. Regents of the University of California, v ktorom súd pripustil zodpovednosť psychiatrov za tom,
že ich pacient Poddar zavraždil Tatianu Tarasoft, a to v tom zmysle, že vedeli, že Podar
predstavoval pre Tatianu vážnu hrozbu násilia alebo v súlade so štandardmi svojej profesie toto
vedieť mali, ale napriek tomu opomenuli postupovať s primeranou starostlivosťou za účelom jej
ochrany pred touto hrozbou. Súvislosť s hlbokým vreckom je tu zrejmá: pravdepodobnosť, že
pozostalým po zavraždenej Tatiane Tarasoff nahradí škodu psychiatrický vrah ich dcéry je rádovo
menšia ako pravdepodobnosť, že im ju nahradí univerzita zamestnávajúca psychiatrov, ktorí tohto
vraha neúspešne liečili.“
Prochádzka ďalej uvádza, že „ prípad Tarasoff je dodnes považovaný za jednu z typických
ukážok možností, ktoré americké právo civilných deliktov ponúka pri identifikácii tzv. nepriameho
škodcu. Výstižnú dichotómiu, nahrádzajúc odveké rozlišovanie medzi tzv. bezprostredným
(immediate) a tzv. vzdialeným (remote) škodcom, ponúkajú Goldberg a Zipurski, ktorí hovoria o tzv.
room defendant a wide-angle defendant.“
Na záver tejto kapitoly pojem škoda sa chápe tak majetková ako aj nemajetková a prikláňam
sa k názoru sudcu NS SR, ktorý jednoznačne a zrozumiteľne podal odôvodnenie, že poistné krytie
sa viaže aj na nemajetkovú ujmu k čomu dodáva, že podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
poistení pozostalých, v danom prípade pozostalými sú manžel alebo manželka a nezaopatrené
dieťa, pokiaľ dôjde k úmrtiu zamestnanca pri dopravnej nehode, tak títo majú zo zákona nárok na
jednorazové odškodnenie vo výške 730 násobku denného vymeriavacieho základu, najviac vo
výške 46 485,40 Eur. Ako uvádza sudca Čirč „ toto odškodnenie, i keď je limitované, nie je nič iné
ako náhrada nemajetkovej ujmy poskytovaná z úrazového poistenia. Zastávam názorom, že niet
rozumného dôvodu, prečo by náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých pri usmrtení ich blízkeho pri
dopravnej nehode ako zamestnanca mala byť predmetom poistného krytia (aj keď podľa iného
zákona), zatiaľ čo v prípadoch, ak by nešlo o zamestnanca, by tomu tak nemalo byť.
Český právny poriadok v § 1 zákona č. 168/1999 Sb. zákona o pojištení odpovědnosti za
škodu způsobenu provozem vozidla uvádza, že do citovaného zákona zapracována predpisy
Európskej únie. K pojmu poškodeného citovaný zákon hovorí, že „poškozeným je ten, komu byla
provozem vozidla způsobena škoda a má právo na náhradu škody.“ Teda z uvedeného vyplývá, že
sa jedná tak o majetkovú ako nemajetkovú ujmu. A v ust § 6 ods. 2 citovaného zákona sa uvádza,
že poistený má právo, aby poistiteľ za neho uhradil v rozsahu a vo výške podľa občanskieho
zákoníka poškodenému spôsobenú škodu na zdraví alebo usmrtením.
V ust. § 444 zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky český zákonník nahrádza poškodenému pri
škode na zdraví bolesti poškodeného a sťaženia spoločenského uplatnenia, čo upravuje aj
slovenský občiansky zákonník.Rozdiel medzi českým a slovenským rozsahom škody pri
usmrtení je v tom, že český právny poriadok v citovanom zákone za škodu pri usmrtení
nahrádza pozostalým jednorázové odškodenie a to taxatívnym výpočtom, čo v slovenskom
právom poriadku chýba okrem nákladov na pohreb a liečenie:
„Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to
a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč,
b) každému dítěti 240 000 Kč,
c) každému rodiči 240 000 Kč,
13

Prochádzka, R.: Mak proti Gatsbymu. Vyd.Edition Ryba. Rok 2009. ISBN 978-80-89250-06-6.
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d)
e)
f)

každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč,
každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,
každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku
události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč.“
K tejto problematike z uznesenia Ústavného súdu ČR zo dňa 16.03.2006, III. ÚS 8/06, ktorý
zaujal takéto stanovisko k blízkym osobám pozostalých pri nehode motorovými vozidlami „ otázka,
či je možné použiť interpretačných pravidiel vyložiť ustanovenia občianskeho zákonníka
vymedzujúceho náhradu škody tak, že by bolo možné pod toto ustanovenie podradiť aj nárok na
náhradu nemajetkovej škody spočívajúcu v strate blízkej osoby sa stala podľa Ústavného súdu
definitívne nezodpovedateľná potom, čo bola do zákona včlenená úprava odškodnenia pozostalých
novelizovaným ustanovením § 444 občianskeho zákonníka, pretože táto úprava neumožňuje svojou
nejednoznačnosťou žiadny priestor pre odlišný výklad. Podľa ÚS ČR však nevylučuje, pokiaľ
jednorazové odškodnenie nie je dostatočnou satisfakciou za vzniknutú ujmu na osobnostných
právach, aby sa oprávnená osoba domáhala ďalšieho plnenia, avšak už len podľa ustanovení na
ochranu osobnosti. Občiansky zákonník síce pojem škody nedefinuje, ale pokiaľ upravuje, čo
sa nahrádza, dáva najavo, čo z tzv. imateriálnej ujmy pokladá za odškodniteľnú ujmu;, to sa
týka bolestného, sťaženia spoločenského uplatnenia a od 01.05.2004 aj nárokov podľa § 444
ods. 3 OZ. Nie je dôvod takto vymedzené „škodu“ neidentifikovať s porovnateľnou škodou
vyjadrenou podľa § 6 zákona č. 168/1999 Sb“
5

(NE)PREMLČATEĽNOSŤ PRÁVA NA PRIZNANIE NEMAJETKOVEJ UJMY
Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku zo dňa 30. 11. 2009,sp.zn. 1Cdo 100/2009 zaujal
stanovisko, že jednotné právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby je zabezpečované radom
rozličných prostriedkov, na ktoré treba prihliadať relatívne celkom samostatne. Pokiaľ by bolo
úmyslom zákonodarcu upraviť jednotne prostriedky ochrany osobnosti fyzciekj osoby jednotne, len
ťažko by umožnil, aby sa práva na použitie jednotlivých prostriedkov upravených v ust. §13 ods. 2
OZ mohli použiť kumulovane, ale z logiky veci by bolo jednoduchšie voliť jeden z uvedených
prostriedkov vzhľadom k intenzite protiprávneho zásahu do osobnostného práva fyzickej osoby.
Z tohto pohľadu je taktiež treba pristupovať k riešeniu otázky, či právo na náhradu nemajetkovej
ujmy v peniazoch je relatívne samostatným a či ide o majetkové právo alebo nie.
Dovolací súd vychádza z názoru, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je
jedným z čiastkových a relatívne samostatných prostriedkov ochrany 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 osobnostrných práv FO a aj keď ide
o satisfakciu v oblasti nemateriálnych osobnostných práv (obdobne pri bolestnom a sťažení
spoločenského uplatnenia alebo pri priemyselnom vlastníctve) jeho vyjadrenie peňažným
ekvivalentom spôsobuje, že ide o osobné právo majetkovej povahy.
Podľa názoru dovolacieho súdu je to obsah nároku a nie predmet jeho ochrany, čo je
určujúce, z hľadiska uplatnenia všeobecného právneho inštitútu. Na záver dodáva, 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.
Taktiež podľa názoru Najvyšší súd ČR „ právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
14
podľa ust. § 13 ods. 2 OZ, je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje“
Podľa prof. Teleca právo na ochranu osobnosti je právom osobnej povahy, nie majetkovým
právom a teda nepodlieha premlčaniu. Týka sa to trvania všetkých nárokov, ktorými je toto právo
vybavené, a to bez rozdielu. Akékoľvek rozdelovanie práv či nárokov, napr. u práva na peňažné
zadosťučinenie v podobe morálnej, ktoé by snáď nemalo byť premlčateľné, a v podobe peňažnej,
15
ktoré by snáď malo byť premlčateľné, by bolo absurdné.
Prof. Telec uvádza, že právo na primerané zadosťučinenie nie je právom, ktoré by podliehalo
premlčaniu, tzn. nie je majetkovým právom, a to aj napriek tomu, že samotné plnenie peňažného
zadosťučinenia je majetkovým plnením. Podľa súkromno právnej úpravy (§100 a nasl.) podlieha
premlčaniu „právo“, v tomto zvláštnom prípade podlieha premlčaniu „nárok“ vyplývajúci z práva,
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pritom nie je zrejmé, prečo je nutný takýto rozdiel. V podstate sa jedná o dve odlišné právnoteoretické koncepcie.
Ďalej prof. Telec hovorí o nedostatku ústavnej konformity. Pokiaľ vlastnícke právo je
nepremlčateľné, o to viac – a fortiori –je nepremlčateľné životne prednostnejšie, teda významnejšie,
osobnostné právo. Bez ľudského bytia by nebolo ani kým čo vlastniť. Právo veci vlastniť by nebolo
k ničomu, pokiaľ by bol napr. dlhodobo alebo doživotne postižený duševnú chorobou, ktorá by mi
neumožňovala chápať moje vlastníctvo, pričom by bola zapríčinená alebo podstatne prehĺbená
nesprávnym liečebným postupom inej osoby či traumatizujúcim zážitkom spôsobeným niekym iným.
V ústavnom usporiadaní ľudských práv a slobôd právo osobnostné systematicky predchádza
vlastníckemu právu.
Skutočnosť, že uplynutím doby môže súkromný záujem konkrétneho poškodeného človeka
na ochrane vlastnej osobnosti stratit na naliehavosti či vôbec na význame, je sama o sebe bez
objektívneho hodnotového dôsledku, pretože sa jedná o osobnú záležitosť okolností konkrétneho
prípadu. Rovnako tak môže dôjsť k strate záujmu na ochrane vlastníckeho práva v dôsledku
uplynutia dlhšej doby od zásahu, a tým i straty majetkového významu určitej veci pre jej vlastníka.
Môže sa jednať o vec nízkej hodnoty alebo o vec inak bezvýznamnú alebo už bezvýznamnú pre
dotknutého vlastníka.
Z tohto vyplýva záver o nepremlčateľnosti osobnostného práva a o trvanie osobných
16
nárokov, ktoré z neho vzišli, teda aj osobného nároku na peňažné zadosťučinenie.
Podobný záver je možné učiniť pre prípady nepremlčateľnosti osobného práva na náhradu
škody na zdraví. Všeobecné súkromnoprávne škodné právo je z hľadiska škodnej udalosti trojakej
17
povahy :
a)
Škoda na zdraví
b)
Škoda na majetku, hmotnom a nehmotnom
c)
Škoda na prírode a životném prostredí
Právo na náhradu škody na zdraví je právo osobné a dôsledkom toho, že určité právo je
osobné právo a nie majetkové právo, je jeho nepremlčateľnosť. Najvyšší súd SR v jeho
rozhodnutiach uvádza, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa premlčuje vo všeobecnej
trojročnej premlčacej dobe a teda tiež rozlišuje medzi majetkovým a osobným právom. Ochrana
ľudskej osobnosti nemôže byť horšia než je ochrana vlastníctva. Pokiaľ by tomu tak bolo, popreli by
sme antropologický základ samého súkromného práva.
Zastávam názor, že nároky, ktoré vzniknú z práva na ochranu osobnosti sa nepremlčujú
a tomu svedčí aj fakt, že obeť menej závažnejšieho deliktu nie je možné chrániť lepšie než obeť
závažnejšieho deliktu, ktorá by bola behom času vystavená nebezpečiu zániku svojho nároku
v dôsledku voľnej námietky premlčania práva zo strany páchateľa.
6

ZÁVER
V uvedenom príspevku som sa snažila poukázať na pojem škoda na zdraví a usmrtení zo
zákona č. 381/2001 o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovými vozidlami
a súdnu prax ohľadom výkladu tohto pojmu pri náhrade nemajetkovej ujmy, ktorú si uplatňujú blízke
osoby voči poisťovniam. Zastávam názor, že takto vymedzí pojem škody sa vzťahuje aj na náhradu
nemajetkovej ujmy a to s poukazom na zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pozostalých, v
danom prípade pozostalými sú manžel alebo manželka a nezaopatrené dieťa, pokiaľ dôjde k úmrtiu
zamestnanca pri dopravnej nehode, tak títo majú zo zákona nárok na jednorazové odškodnenie vo
výške 730 násobku denného vymeriavacieho základu
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REKODIFIKÁCIA OBČIANSKEHO PRÁVA HMOTNÉHO
OCHRANA OSOBNOSTI - KRITÉRIÁ A VÝŠKA FINANČNEJ
NÁHRADY IMATERIÁLNEJ ŠKODY
Peter Uhrinovský
Рaneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Ochranu osobnosti fyzickej osoby upravuje v rovine občianskoprávnej predovšetkým
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v ustanoveniach
§ 11 a § 16. Ustanovenie § 11 Občianskeho zákonníka má funkciu tzv. generálnej klauzuly a
vymedzuje predmet tejto ochrany. Osobnosť človeka je vo všeobecnosti nehmotným statkom, kde
nehmotnými statkami sú aj jednotlivé stránky tejto osobnosti, pričom sa na tieto nehmotné statky
upínajú a ich právnu ochranu zabezpečujú tzv. osobnostné práva. Jedným z hlavných cieľov tohto
príspevku by malo byť porovnanie rozhodovacej činnosti súdov, týkajúcej sa otázky zásahov do
dobrej povesti, občianskej cti alebo dobrého mena, a to najmä so zameraním na rozhodovanie
všeobecných súdov Slovenskej republiky a na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v
Štrasburgu. Príspevok sa zameriava na diferenciačné kritéria, ktorými sú kritérium priznávanie
finančnej náhrady za zásah do osobnostných práv a výška takto priznanej náhrady.
Kľúčové slová: osobnostné práva, ochrana osobnosti, rekodifikácia občianskeho práva hmotného,
nemajetková ujma, satisfakčná náhrada, kritéria a výška priznávanej finančnej náhrady.
Abstract: Personal identity protection for physical persons is stipulated primarily by civil law
regulations, in particular Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended in the provisions of
Sections 11 and 16. The provisions of Section 11 of the Civil Code are considered as general clause
and define the limits of such identity protection. A person's personal identity in general is considered
intangible property with the individual aspects of such identity provided individual protection as
intangible property subject to identity laws that ensure legal protection. One of the primary goals of
this contribution is to compare the court decisions in relation to issues of interference into one's
reputation, social repute or good name, and in particular with focus on the decisions issued by the
general courts of the Slovak Republic and decisions issued by the European Court for Human
Rights in Strasbourg (hereinafter only "ECHR"). This contribution is focused on differential criteria
used as the basis for recognizing financial compensation for such interference into specific laws and
the amount of such awarded compensation.
Key words: identity laws, identity protection, recodification of civil law for tangible and intangible
damages, compensatory satisfaction, criteria and amount of awarded financial compensation.
1

LEGISLATÍVNY NÁVRH OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Dňa 14. januára 2009 vláda svojim uznesením č. 13/2009 prijala legislatívny návrh
novelizácie Občianskeho zákonníka (ďalej len „legislatívny návrh“). Prijatím predmetného návrhu vo
forme uznesenia vlády Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu legislatívneho zámeru
Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre vypracovanie
paragrafovaného znenia zákonníka.
Aj keď z povahy vládou schváleného legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka
jednoznačne vyplýva, že jeho záväzný rámec je vymedzený účelom vypracovania paragrafovaného
znenia, tak je samozrejmé, že pri konkrétnej individuálnej formulácií jednotlivých ustanovení dôjde k
určitým odchýlkam, resp. zmenám od prijatého všeobecne formulovaného textu legislatívneho
zámeru. Aj napriek týmto skutočnostiam, predovšetkým však pre absenciu paragrafového znenia,
sme si vybrali tento legislatívny návrh, ktorý tvorí istý všeobecný a rámcový základ pre plánovanú
rekodifikáciu občianskeho práva hmotného a v ďalšom texte budeme vychádzať práve z neho.
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Podľa legislatívneho návrhu by mal novoprijatý Občiansky zákonník oproti doterajšiemu
stavu oveľa komplexnejšie upraviť problematiku osobnostného práva, jeho jednotlivých
stránok, ako aj prostriedky jeho ochrany.
Zásadným spôsobom by sa mal zmeniť rozsah normatívnej úpravy. Oproti doterajším
piatim ustanoveniam sa navrhuje v rámci úpravy osobnostného práva 33 ustanovení.
Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa dôsledne rozlíši podobne ako pri ostatných
subjektívnych právach jednak samotné osobnostné právo vrátane jeho jednotlivých stránok a
jednak právo na jeho ochranu.
Návrh rozširuje a podstatným spôsobom spresňuje katalóg čiastkových osobnostných
práv. Jednotlivé kategórie čiastkových osobnostných práv v sebe zahŕňajú práva rôzneho
charakteru a rôzneho spoločenského významu i rôznej dôležitosti pre oprávnený subjekt (napr.
právo na život a zdravie na jednej strane a právo na podobizeň na strane druhej).
Jednotlivé osobnostné práva návrh klasifikuje nasledovne, a to ako práva spočívajúce (i) v
záujmoch, resp. právom chránené záujmy na živote a zdraví (najmä telesná integrita, pracovná sila,
schopnosť pracovať); (ii) v označení človeka (meno, priezvisko, pseudonym, hlas, podoba); (iii) jeho
spoločenskej vážnosti (česť, dôstojnosť, dobrá povesť); (iv) občianskej slobode a rovnosti (obydlie,
listové tajomstvo, šírenie informácií, prepravovanie správ, a pod.) a (v) osobnej slobode (súkromný
život, intímna sféra). Podobne ako v súčasnej právnej úprave by malo isť o o výpočet typický, ktorý
vytvorí legislatívnu situáciu, že hlavným prameňom práva, pokiaľ pôjde o úpravu a ochranu
osobnostného práva sa stane Občiansky zákonník.
Návrh zachováva, avšak v inom, novom, širšom a teoreticky presnom vyjadrení generálnu
klauzula spolu s demonštratívnym výpočtom jednotlivých osobnostných práv.
Oprávnenie domáhať sa posmrtnej ochrany osobnosti sa zachováva, avšak s tým, že sa
rozširuje okruh aktívne legitimovaných osôb na osoby blízke. Súčasný stav vyplývajúci z § 15
OZ totiž vylučuje niektoré blízke osoby z posmrtnej ochrany a tým neodôvodnene zužuje možnosť
ochrany v niektorých prípadoch (napr. bezdetná osoba, ktorej zomreli rodičia).
Návrh obnovuje predchádzajúcu zrušenú úpravu (§ 14 OZ), ktorá umožňovala, aby právo
na ochranu osobnosti uplatnila tiež právnická osoba v prípade, že zásah smerujúci voči
osobnosti sa týka činnosti tohto človeka v právnickej osobe. Súčasne sa počas života človeka
bude vyžadovať súhlas dotknutej osoby. Súhlas sa vyžadovať nebude, ak človek o ochranu ktorého
pôjde bude mŕtvy alebo nebude schopný prejaviť súhlas vzhľadom na zdravotné postihnutie.
Novotou oproti súčasnému stavu je, že pri použití prejavov osobnej povahy so súhlasom
osoby, môže táto osoba súhlas záväzne odvolať. Ustanoví sa zároveň jeho zodpovednosť za
1
škodu, ktorá môže vzniknúť odvolaním súhlasu.
Úprava špeciálnych prostriedkov ochrany osobnostného práva v doterajšej úprave (§
13 OZ) sa preberá. Aj keď návrh preberá do svojej normatívnej úpravy rozlíšenia medzi
oprávnenými a neoprávnenými zásahmi, tak neupravuje žiadne nove kritéria pri priznávaní finančnej
náhrady za zásahy do osobnostných práv, a ani žiadne iné kritéria pri určovaní takto priznanej
náhrady.
2

OCHRANA OSOBNOSTI – OBČIANSKOPRÁVNA ROVINA
Ochranu osobnosti fyzickej osoby upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako len „Občiansky zákonník“ alebo aj ako „OZ“)
predovšetkým v ustanoveniach § 11 až § 16. Ustanovenie § 11 má funkciu generálnej klauzuly, a
vymedzuje predmet tejto ochrany. Osobnosť človeka je vo všeobecnosti nehmotným statkom.
Nehmotným statkom sú aj jednotlivé stránky tejto osobnosti. Na tieto nehmotné statky sa upínajú a
ich právnu ochranu zabezpečujú tzv. osobnostné práva.
Dôsledkom ohrozenia alebo porušenia chránených nehmotných statkov podľa § 11 OZ je
vznik nemajetkovej ujmy. Nie je však vylúčené, aby v bezprostrednej súvislosti so zásahom do
osobnosti vznikla aj majetková ujma (resp. materiálna škoda). Na takéto situácie pamätá
odkazovacia právna norma obsiahnutá v § 16 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej „kto
neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu, zodpovedá za ňu podľa
ustanovení tohto zákona o zodpovednosti za škodu.“ Toto ustanovenie obsahuje jeden z tzv.
,,všeobecných prostriedkov“ ochrany osobnosti v podobe žaloby na náhradu škody (za predpokladu,
že neoprávneným zásahom do osobnosti vznikla materiálna škoda. Právo na náhradu materiálnej
1
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škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy môžu stáť vedľa seba, tieto nároky sa navzájom
zásadne nekonzumujú. Obidva druhy zodpovednosti (sankcií) sa navzájom nevylučujú a je ich
možné uplatniť súčasne, pričom podmienky pre vznik všeobecnej občianskoprávnej zodpovednosti
za škodu sú prísnejšie (je založená na princípe prezumovaného zavinenia).
Majetkovou ujmou (materiálnou, hmotnou) ujmou sa všeobecne rozumie určitá majetková
strata vyjadriteľná v peniazoch. Náprava tejto ujmy smeruje k jej náhrade (reparácii, resp.
kompenzácii), a to buď (predovšetkým) vo forme poskytnutia peňažného ekvivalentu (relutárna
náhrada), alebo vo forme obnovenia pôvodného stavu (naturálna reštitúcia). Nemajetková
(imateriálna, morálna) ujma je ujmou v osobnej sfére postihnutého (napr. vytrpené bolesti pri ujme
na zdraví). Náprava nemajetkovej ujmy nesleduje cieľ poskytnúť poškodenému náhradu peňažného
ekvivalentu ani obnovu pôvodného stavu (ujmu v osobnej sfére postihnutého totiž pre jej povahu
nemožno ani obnoviť, ani v peniazoch presne ohodnotiť a vyčísliť), ale iba jej určité spravodlivé
zmiernenie (tzv. zadosťučinenie, safisfakcia). Niektoré novšie rozhodnutia všeobecných súdov sa
prikláňajú k tzv. novému eurokonformnému nazeraniu na pojem škoda, ktorý nerozlišuje pojmy
2
materiálna škoda a imateriálna ujma.
Na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti za nemajetkovú ujmu spôsobenú
neoprávneným zásahom do osobnosti fyzickej osoby musia byť splnené nasledovné hmotnoprávne
podmienky, alebo inak nazývane tiež predpoklady občianskoprávnej zodpovednosti: a) existencia
právnej povinnosti (nutnosť existencie subjektívneho práva priamo spätého s osobnosťou fyzickej
osoby, pričom samozrejme nemusí ísť len o práva demonštratívne vypočítané v § 11 a 12 OZ); b)
porušenie tejto právnej povinnosti zásahom, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nemajetkovú
ujmu, spočívajúcu v ohrození alebo porušení všeobecného osobnostného práva; c) nemajetková
ujma; d) príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a nemajetkovou ujmou. Ďalšie ustanovenie
§ 13 ods. 1 a 2 OZ stanovuje dodatočné podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, tak aby
vzniklo subjektívne právo pre priznanie peňažného zadosťučinenia. Sú nimi a) nepostačujúca
morálna satisfakcia a b) zníženie dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti v
značnej miere .
3

KRITÉRIA PRIZNÁVANIA NÁHRADY ŠKODY A PRIZNÁVANA VÝŠKA NÁHRADY
Podľa § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka „výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s
prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.“
Relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce výšku náhrady v prípadoch keď
by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie v podobe upustenia od neoprávnených zásahov do
práva na ochranu osobnosti alebo odstránenia následkov týchto zásahov, najmä preto, že bola v
značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, rozlišujú dvoje
základne kritéria, a to (i) kritérium závažnosti vzniknutej ujmy a (ii) kritérium okolnosti za
ktorých k poručeniu došlo.
Platná právna úprava neustanovuje presnú výšku peňažného zadosťučinenia. Tá sa určí
vždy ad hoc podľa tzv. ,,vnútorného presvedčenia súdu“ v súlade s procesnou zásadou voľného
hodnotenia dôkazov. Zároveň súčasná právna úprava neuvádza žiadne limity pre určenie výšky
peňažnej satisfakcie a odborná literatúra možnosť použitia znaleckého posudku na tento účel pre
zvláštnu povahu práva na peňažnú satisfakciu vylúčila. Diskrečná právomoc súdu v tomto smere
však nie je bezbrehá a ničím neobmedzená. Ako sme vyššie uviedli rámcové kritériá, ktorými sa
musí súd spravovať pri tomto uvážení, sú ustanovené v § 13 ods.3 Občianskeho zákonníka. Ide o
závažnosť vzniknutej ujmy, ako aj o okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu osobnostného práva.
Základným poslaním týchto kritérií je, aby priznaná peňažná náhrada bola vždy proporcionálna k
vzniknutej nemajetkovej ujme. Vodidlom pre všeobecné súdy rozhodujúce o výške finančnej
náhrady je predovšetkým satisfakčná funkcia peňažného zadosťučinenia, t.j. zodpovedajúce
(proporcionálne) zmiernenie nemajetkovej ujmy.
Po základnej teoretickej analýze sa ako vhodná natíska otázka, či vyššie rozoberané kritéria
určujúce priznanie peňažnej náhrady a určenie jej výšky sú zákonodarcom úmyselne formulované
tak stručne, aby súdy disponovali širokou diskrečnou právomocou, ktorá by umožnila prispôsobiť sa
špecifikám každého konkrétneho prípadu alebo takto nastavené kritérií sú nedostatočne
a pripravovaná rekodifikácia by mala reflektovať aplikačné problémy, najmä by mala byť
prispôsobená rozhodnutiam ESĽP a jeho rozhodovacou činnosťou nastaveným štandardom.
2
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4

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
V prípadoch, keď na základe individuálnych sťažnosti Európsky súd pre ľudské práva v
Štrasburgu (ďalej aj ako len „ESĽP“ alebo aj ako len „Súd“) rozhoduje v sporoch o poškodení
dobrej povesti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, tak Súd porovnáva dve navzájom si konkurujúce
základné práva, a to na strane jednej právo na slobodu prejavu a na strane druhej právo na
ochranu osobnosti. V každej jednej individuálnej veci Súd posudzuje, ktoré právo má v okolnostiach
toho konkrétneho prípadu väčšiu váhu a teda prednosť. Meritórne rozhodnutie vnútroštátneho súdu
o tom, že nejakým tvrdením bola poškodená dobrá povesť inej osoby, je totiž vždy zároveň
zásahom do slobody prejavu autora tohto tvrdenia, a preto tento zásah musí byť naozaj
opodstatnený.
Súd pri posudzovaní toho, či bol zásah do slobody prejavu opodstatnený, zohľadňuje rôzne
skutočnosti, vychádza pritom predovšetkým z toho (i) koho sa zverejnený zásah v podobe tvrdenia
týkaja, (ii) kto tvrdenia zverejnil, (iii) aká je povaha takto zverejnených tvrdení, (iv) akých záležitostí
sa zásah týka, (v) kde, akým spôsobom a za akých okolností k zásahu došlo a ďalšie iné. Pri drvivej
väčšine prípadov Súd rozhodnutím konštatuje, že vnútroštátne orgány svojím rozhodnutím porušili
slobodu prejavu práve preto, lebo nesprávne aplikovali niektoré z vyššie uvedených princípov.
Nastávajú však aj prípady, kedy určité tvrdenie síce naozaj neoprávnene poškodilo dobrú
povesť inej osoby, avšak sankcia – finančná náhrada ujmy uložená autorovi tohto tvrdenia bola príliš
prísna, neprimeraná a vysoká - a už samotná táto neprimeranosť a prísnosť sankcie môže porušiť
slobodu prejavu.
Jedným z prvých a určujúcich rozsudkov v takýchto prípadoch bol rozsudok v prípade
Tolstoy Miloslavsky v. Spojené kráľovstvo /1995/ „náhrada za poškodenie dobrej povesti musí byť
rozumne primeraná vo vzťahu k utrpenej ujme na dobrej povesti a že priznanie neprimerane vysokej
náhrady za poškodenie dobrej povesti je v rozpore s čl. 10 dohovoru.“
Na základe toho, Súd aj v prípadoch, keď zásah síce neoprávnené zasiahol do
osobnostných práv subjektu, tak finančná náhrada priznaná za takýto zásah nebola primeraná vo
vzťahu k utrpenej ujme, a už samotné priznanie neprimerane vysokej náhrady je poručením článku
10 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“)
porušená sloboda prejavu.
4.1

Primeranosť náhrady podľa rozhodovacej praxe ESĽP (kritéria primeranosti)
Vyššie spomínaným rozhodnutím vo veci Tolstoy Miloslavsky contra Spojené kráľovstvo
3
/1995/ Súd určil, že na to, aby nedošlo k porušeniu článku 10 ods. 1 Dohovoru sa taktiež vyžaduje,
aby náhrada priznaná za zásah do osobnostných práv bola PRIMERANÁ.
Kritéria primeranosti tvorené dlhoročnou rozhodovacou praxou Súdu predstavujú
predovšetkým určite mantinely, resp. vodidla, ktoré nám určujú kedy je zásah do osobnostných práv
primeraný a kedy už nie, a hlavne či je výška priznanej náhrady v takom pomere k vhodnosti
a primeranosti, že nezakladá stav porušenia článku 10 ods. 1 Dohovoru.
Vybrané rozhodnutia primeranosti finančnej náhrady ujmy – judikatúra ESĽP:
• náhrada musí byť rozumne primeraná utrpenej ujme na povesti (Tolstoy Miloslavsky v. Spojené
kráľovstvo, Público-Comunicação Social, S.A. v. Portugalsko);
• náhrada musí byť primeraná konkrétnym okolnostiam a povahe skutku, ktorým bola
poškodená dobrá povesť;
• pri určovaní výšky náhrady treba zohľadniť to, či poškodený preukázal, že mu vznikla skutočná
finančná strata alebo škoda;
• pri určovaní výšky náhrady je relevantné aj postavenie a finančná situácia resp. bohatstvo
žalobcu(Steel a Morris v. Spojené kráľovstvo);
• náhrada nesmie byť neprimeraná príjmom a zdrojom žalovaného, ak má žalovaný nízke
príjmy, treba náhradu znížiť, hoci jej výška môže byť z hľadiska celkového priemeru priznávaných
náhrad štandardná (Steel a Morris v. Spojené kráľovstvo, Sorguç v. Turecko, Filipović v. Srbsko,
Keller v. Maďarsko, Europapress Holding d.o.o. v. Chorvátsko);
• pri určovaní výšky náhrady za porušenie osobnostných práv musí byť zohľadnená výška
náhrady, ktorá je priznávaná za telesné zranenia alebo ktorá je priznávaná obetiam násilných
3
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činov, náhrada za porušenie iných osobnostných práv by nemala bez existencie závažných a
dostatočných dôvodov prevyšovať maximálnu výšku náhrady priznávanú za telesné zranenia alebo
násilné činy (Iltalehti a Karhuvaara v. Fínsko);
• výška náhrady v konkrétnom prípade musí zohľadňovať výšku náhrady priznávanú
vnútroštátnymi súdmi v iných prípadoch týkajúcich sa poškodenia dobrej povesti(PúblicoComunicação Social, S.A. v. Portugalsko);
• pri určovaní výšky náhrady treba postupovať odlišne, ak sa prípad netýka dobrej povesti
jednotlivca, ale týka sa dobrej povesti právnickej osoby, pretože výška náhrady pri právnickej
osobe (v porovnaní s jednotlivcom) môže byť neprimeraná (Público-Comunicação Social, S.A. v.
Portugalsko);
• opakované porušenie práva neodôvodňuje priznanie rovnakej výšky náhrady ujmy, ako
skoršie porušenie tohto práv, je potrebné zohľadniť náhradu ujmy, ktorá bola žalobcovi vyplatená
v minulosti v súvislosti s rovnakým porušením jeho práva (Iltalehti a Karhuvaara v. Fínsko);
• zohľadniť časové hľadisko podania žaloby, napr. ak bola žaloba za poškodenie dobrej povesti
podaná až dlhší čas po zverejnení určitého tvrdenia, ujma spôsobená žalobcovi sa plynutím času
môže zmenšovať (Flux v. Moldavsko);
• ak súd ukladá náhradu v maximálnej výške dovolenej zákonom, musí dostatočne zdôvodniť,
prečo ukladá takúto náhradu a musí vykonať posúdenie primeranosti sankcie(Kwieceń v.
Poľsko);
• pri určovaní výšky náhrady ujmy je potrebné vychádzať z dôkazov preukazujúcich výšku
ujmy(Flux v. Moldavsko, Steel a Morris v. Spojené kráľovstvo);
• výška náhrady nesmie byť pre médiá „ničivá”(Wołek, Kasprów a Łęski v. Poľsko);
• vnútroštátne právo a súdny systém musí obsahovať mechanizmus na zabezpečenie
4
primeranosti príliš vysokej udelenej náhrady(Tolstoy Miloslavsky v. Spojené kráľovstvo).
Abstrahovaním z pomerne ustálenej a konštantnej judikatúry ESĹP plynúcej z jeho
rozhodovacej praxe môžeme vyvodiť, že primeraná finančná náhrada nemajetkovej ujmy
spôsobenej porušením ale ohrozením osobnostných práv je taká, ktorá je rozumne primeraná
utrpenej ujme na povesti, primeraná konkrétnym okolnostiam a povahe skutku, ktorým bola
poškodená dobrá povesť a sankcia nesmie byť neprimeraná príjmom a zdrojom žalovaného.
Určujúce pre výšku priznanej náhrady je vzhľadom na vyššie menované rozhodnutia
predovšetkým to, že pri jej určovaní treba zohľadniť, či poškodený preukázal, že mu vznikla
skutočná finančná strata alebo škoda, prihliadať na postavenie a finančná situácia resp. bohatstvo
žalobcu, zohľadniť výšku náhrady, ktorá je priznávaná za telesné zranenia alebo ktorá je priznávaná
obetiam násilných činov, zohľadniť výšku náhrady priznávanú vnútroštátnymi súdmi v iných
prípadoch týkajúcich sa poškodenia dobrej povesti, rozlišovať či sa prípad týka dobrej povesti
jednotlivca alebo dobrej povesti právnickej osoby, prihliadať na opakované porušenie práva,
zohľadniť časové hľadisko podania žaloby, vychádzať z dôkazov preukazujúcich výšku ujmy.
5

REKODIFIKÁCIA A „DE LEGE FERENDA“
Vo vzťahu k prebiehajúcej rekodifikácií sa ako aktuálna javí otázka úpravy náhrady
nemajetkovej ujmy pri zásahoch do osobnostných práv. Analýzou rozhodnutí ESĽP a následným
abstrahovaním kritérií a predpokladov priznávania finančnej náhrady za vzniknutú nemateriálnu
ujmu spôsobenú neoprávneným zásahom do osobnostných práv, najmä občianskej cti a ľudskej
dôstojnosti sa ako vhodné javí v intenciách úvahy „de lege ferenda“ navrhnúť do prebiehajúcej
diskusie otázku možnosti a vhodnosti explicitného zakomponovania priamo do textu zákona kritérií
určujúcich a obmedzujúcich výšku priznávanej finančnej náhrady, predovšetkým kritéria (i) zákonnej
limitácie hornej hranice priznávanej výšky; (ii) prihliadanie na zavinenie osoby, ktorá neoprávnene
zasiahla do osobnostných práva; (iii) spoločenský status a majetkové pomery osoby neoprávnene
zasahujúcej a (iv) časove hľadisko uplatnenia si práv oprávnenej osoby.
Súčasný stav „de lege lata“ zákonným rámcom § 13 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka pre
prípady, pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie v podobe upustenia od neoprávnených
zásahov alebo odstránenia následkov najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť
fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, tak priznáva fyzickej osobe aj právo na náhradu
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nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorej výšku súd určí s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy
a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.
Súd je teda pri určovaní výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch zaviazaný prihliadať
na (i) závažnosť vzniknutej ujmy a na (ii) okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Tieto dve
kritéria predstavujú základne mantinely pre súdy, ktoré ich aplikujú na konkrétny prípad. Takéto
legálne vyjadrenia kritérií určujúcich výšku priznanej náhrady zakladá širokú diskréčnu právomoc
súdov.
Vychádzajúc z pomerne ustálenej a konštantnej rozhodovacej praxe ESĽP sa ako vhodné
javí zakotviť do pripravovaného paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka ustanovenia
vzťahujúce sa na výšku priznávanej finančnej náhrady v prípadoch spôsobenia nemajetkovej ujmy,
to všetko tak, aby súdy boli takýmito kritériami viazané, čo by sa odzrkadlilo napríklad aj v tom, že v
odôvodnení rozhodnutí by boli povinné sa s takto nastavenými kritériami vysporiadať a náležite vo
svetle týchto kritérií priznanie určitej finančnej satisfakcie odôvodniť.
S poukazom na rozhodnutia ESĽP menované v tomto príspevku, ako aj na dôvody tu
uvádzané, sa ako vhodne kritéria obmedzujúce výšku finančného zadosťučinenia javia nasledujúce:
(I) Zavinenie osoby. Aj keď Občiansky zákonník pri porušením resp. ohrození osobnostných
práv počíta len s predpokladmi založeným na objektívnom princípe, teda ide o objektívnu
zodpovednosť, tak pri určovaní výšky finančnej náhrady za zásahy do osobnostných práv by mala
byť požiadavka prihliadať na zavinenie osoby, ktorá do takýchto práv zasahuje alebo zasiahla,
priamo vyjadrená v zákone.
Súdy v rámci svojej rozhodovacej praxe určujú, že nemajetková ujma síce nastáva
objektívne, ale vedomostný a vôľový vzťah zodpovedného subjektu ku vzniku tejto ujmy sú jedným z
hlavných faktorov, ktoré patria k okolnostiam konkrétneho prípadu a vždy spoluurčujú aj závažnosť
neoprávneného zásahu. ,,Pri úvahe o určení výšky peňažného zadosťučinenia súd prihliadne aj k
tomu, či pôvodca neoprávneného zásahu zasiahol do osobnosti fyzickej osoby z nedbanlivosti
(ľahkovážnosti), alebo či mu je možné na neoprávnenom zásahu a vzniknutom závažnom
nepriaznivom následku pripočítať úmysel, popr. dokonca zlý úmysel a pohnútku (napr.
5
škandalizovať a ohovoriť určitú osobu)“.
(II) Spoločenský status, funkcia a majetkové pomery osoby. Takéto kritérium by malo
limitovať súdy vo vzťahu k spoločenskej funkcií, spoločenskému statusu a majetkovým pomerom
osoby, ktorá neoprávnené zasahuje alebo zasiahla do osobnostných práv a dosiahnuť, aby pri
určovaní výšky finančnej náhrady neboli zvýhodňované tzv. osoby verejného záujmu (verejný
činitelia, politici, sudcovia, prokurátori, atď.), a aby priznaná finančná náhrada nemala likvidačnú
funkciu. Na základe tohto kritéria by mali sudy následne taktiež prihliadať aj na spoločenskú funkciu
osoby vstupujúce do sféry ochrany osobnostných práv, kde napríklad média vykonávajúc tzv.
strážcu demokracie majú spomínanú sféru chápanú širšie a pri výkone svojej spoločenskej funkcie
majú právo vo vzťahu k osobám verejné známym na ospravedlniteľný omyl v tvrdeniach. Bližšie
k dôvodom a vhodnosti použitia tohto kritéria viď. rozhodnutia ESĽP v prípadoch Steel a Morris v.
Spojené kráľovstvo, Sorguç v. Turecko, Filipović v. Srbsko, Keller v. Maďarsko, Europapress
Holding d.o.o. v. Chorvátsko, Wołek, Kasprów a Łęski v. Poľsko.
(III) Limitácia výšky priznávanej náhrady.Obmedziť hornú hranicu výšky priznávanej
náhrady podobne ako to je pri zásahoch do určitých špecifických parciálnych práv ochrany
osobnosti. Napríklad ako pri práve na ochranu života a zdravia, kde je určujúci zákon č. 437/2004
Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení
iných zákonov, ktorým sa určujú Sadzby bodového hodnotenia. Táto právna úprava ako kľúč
určenia výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia používa
bodové ohodnotenie vychádzajúce z lekárskeho posudku, pričom jeden bod sa určuje ako suma 2
% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol
nárok na náhradu.
Uvedomujeme si, že zásahy do osobnostných práv v podobe bolesti a sťaženia
spoločenského uplatnenia sú kvantitatívne a kvalitatívne iné ako zásahy do občianskej cti a ľudskej
5
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dôstojnosti. Nie je dobre možné presne bodovým systémom určovať výšku náhrady priznávanej pri
vzniknutej nemajetkovej ujme, ale vzhľadom na dôvody uvádzané v tomto príspevku sa javí ako
vhodné aspoň limitovať hornou hranicou širokú diskrečnú právomoc súdu pri určovaní výšky
finančnej náhrady.
Aj napriek prípadnej limitácia je nutné vytvoriť priestor, ktorý by reflektoval individuálnosť
a špecifickosť každého jedného zásahu do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. V tom prípade by
mal súd možnosť isť aj nad hornú limitáčnu hranicu, no takýto postup by musel náležite odôvodniť
s poukazom na vhodnosť výšky priznanej finančnej náhrady.
V konečnom dôsledku by mal zákonný rámec vytvoriť také mantinely, aby na jednej strane
náhrady priznávané súdmi za poškodenie dobrej povesti neboli vo výraznom nepomere k
náhradám priznávaným za vážne zranenia, ublíženia na zdraví alebo spôsobenie smrti, no na
strane druhej by bola rešpektovaná individuálnosť a špecifickosť každého jedného konkrétneho
zásahu. Argumentačne sa o podobné predpoklady a dôvody opiera ESĽP aj napr. v rozhodnutiach
Iltalehti a Karhuvaara v. Fínsko, Público-Comunicação Social, S.A. v. Portugalsko, Kwieceń v.
6
Poľsko.
(IV) Časové hľadisko. Pri zásahoch do osobnostných práv je snaha o zdržanie sa
a odstránenie vzniknutého stavu v čo najkratšom čase motivovaná povahou zásahu. Zásah vo
väčšine prípadov spôsobuje vznik následkov okamžite, tým pádom aj k vzniku potencionalnej škody
dochádza ihneď po zásahu.
Osobnostné práva sa nepremlčujú, no aj napriek tomu by zákonná úprava vo vzťahu k výške
priznanej náhrady mala reflektovať časové hľadisko, trvajúce od zásahu do osobnostného práva,
resp. nadobudnutia vedomosti poškodeného o zásahu, až do uplatnenia si vzniknutého nároku na
náhradu vzniknutej ujmy u osoby, ktorá neoprávnené zasiahla do osobnostných práv alebo
uplatnenia si predmetného nároku cestou žaloby na príslušnom súde.
Odhliadnuc od rýchlosti konania pred súdom a kvality procesnoprávnych noriem, tak jedným
z dôležitých kritérií pri priznávaní finančnej náhrady, predovšetkým pri uvažovaní o jej výške by mal
byť okamih, keď poškodený subjekt podanou žalobou žiada súd o ochranu pred porušením alebo
ohrozením jeho osobnostného práva. V prípadoch uplatňovania si práv vyplývajúcich
z neoprávneného zásahu do osobnostných práv sa funkcia finančnej náhrady za vzniknutú
nemajetkovú ujmu spravodlivo zmierniť vzniknuté následky časom zmenšuje.
Podobne aj ESĹP v rozhodnutí prípadu Flux v. Moldavsko odporúča zohľadniť časové
hľadisko podania žaloby, napr. ak bola žaloba za poškodenie dobrej povesti podaná až dlhší čas po
zverejnení určitého tvrdenia, ujma spôsobená žalobcovi sa plynutím času môže zmenšovať.
Záverom si teda môžeme položiť otázku, či je vhodnejšie ponechať ustanovenia
vymedzujúce kritéria priznávania výšky náhrady za spôsobenú nemajetkovú ujmu v
súčasnom platnom znení, na základe ktorých súdy disponujú širokou diskrečnou právomocou,
alebo je vhodnejšie explicitne zákonom sprísniť právnu úpravu výšky náhrady nemajetkovej
ujmy a zúžiť tzv. „mantinely“ na rozhodovanie v podobe vyššie načrtnutých alebo ďalších
iných vhodných kritérií.
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PERSONÁLNE EXEKÚCIE VO VECIACH STYKU RODIČA
S MALOLETÝM DIEŤAŤOM
Dominika Vokálová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta
Abstrakt:Starostlivosť a výchova o maloleté dieťa predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych,
ale i nemateriálnych podmienok, ktoré vo svojom súhrne umožňujú rozvinúť osobnosť maloletého
dieťaťa. Potreba zainteresovať oboch rodičov v procese socializácie maloletého dieťaťa je
nepopierateľná, a to i v prípade, ak vykonateľného rozhodnutie súdu upravujúce styk rodiča
s maloletým dieťaťom nie je dobrovoľne rešpektované. Autorka sa vo svojom príspevku venuje
problematike núteného výkonu rozhodnutia súdu o styku rodiča s maloletým dieťaťa s poukazom na
judikatúru súdov.
Kľúčové slová: právo na styk, vykonateľné rozhodnutie súdu, rodič, maloleté dieťa, záujem
maloletého dieťaťa.
Abstract: The care and the upbringing of a child imply, not only the provision of material, but also
non-material conditions, which as a whole, enable the development of the personality of a minor
child. The need to involve both parents in the socialization process of the minor child is undeniable;
even, if the enforceable court decision regulating the contact of the parent with the minor is not
voluntarily respected. The author deals in her article, with the issue of forced execution of the court
decision on parental contact with the minor child, with reference to the case law of the courts.
Key words: right for contact, enforceable court decision, parent, minor child, interest of minor child.
1

ÚVOD
V zmysle ust. § 28 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „ZoR“) súčasťou
rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku
maloletého dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti majú v zmysle ust. § 28 ods. 2 veta prvá ZoR
obaja rodičia. Osobná starostlivosť o maloleté dieťa zahŕňajúca starostlivosť o jeho výchovu
1
a všestranný vývoj konzumuje právo rodiča na styk s dieťaťom.
Právo na styk rodiča s maloletým dieťaťom je špeciálnou zložkou rodičovských práv
2
a povinností. Ide o obojstranné právo. Jeho obsahom je tak právo rodiča na kontakt s maloletým
dieťaťom, ako aj právo maloletého dieťaťa na starostlivosť zo strany jeho rodiča.
Záujem maloletého dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri hľadaní konkrétneho
najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom a tento záujem
vyžaduje, aby sa na jeho výchove podieľali obaja rodičia, ktorí v živote maloletých detí majú bez
3
pochybností nezastupiteľné postavenie. V rámci úpravy styku rodiča s maloletým dieťaťom môže
4
rodič, ktorému maloleté dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti (výlučnej alebo striedavej ), na
1

PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 130.
SVOBODA J. – FICOVÁ S. Zákon o rodine. Komentár judikatúra, súvisiace predpisy a vzory
právnych podaní, s. 64.
3
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II.ÚS 554/04 zo dňa 11.5.2005.
4
Javí sa potrebné poukázať na fakt, že v prípade, ak je maloleté dieťa zverené do striedavej
starostlivosti oboch rodičov právo styku nevznikne (pozri PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine.
Komentár, s. 130). S neupravením styku rodiča s maloletým dieťaťom možno súhlasiť v prípadoch,
keď je interval pobytu maloletého dieťaťa u rodičov vymedzený úzko (napr. interval po dvoch
týždňoch). Nie je však zákonom vylúčená úprava striedavej starostlivosti v nerovnakých intervaloch
pobytu maloletého dieťaťa u rodičov. Rovnako nemožno vylúčiť striedavú starostlivosť v rovnakých
intervaloch, kedy by časový horizont pobytu maloletého dieťaťa u rodiča bol vymedzený až
2
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5

maloleté dieťa výchovne pôsobiť. Množstvo a pravidelnosť spoločne stráveného času umožňuje
6
rodičovi realizovať i neverbálne výchovné pôsobenie, tzv. výchova prítomnosťou a príkladom.
Rodič, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, resp. s ním nežije
v spoločnej domácnosti, je v prevažnej miere vylúčený zo sústavného výkonu rodičovských práv
7
8
a povinností. Realizáciou styku s ním však dochádza k ich výkonu. Výchova maloletého dieťaťa
oboma rodičmi je nielen právom rodičov, ale aj právom maloletého dieťaťa, pretože predovšetkým
takáto výchova je v jeho záujme z dôvodu, že tak matka ako otec maloletého dieťaťa vplývajú na
jeho vývoj a ďalší rozvoj jedinečným a nenapodobiteľným spôsobom. Kontakt rodičov s ich
maloletými deťmi je takým významným činiteľom ovplyvňujúcim zdravý vývoj maloletého dieťaťa,
9
ktorý sa zákonodarca rozhodol riešiť právnou úpravou stykurodičov s ich maloletými deťmi.
2

VÝKON ROZHODNUTIA VO VECIACH STYKU RODIČA S MALOLETÝM DIEŤAŤOM
10
Základným prvkom rodinného života je spolužitie rodičov a maloletého dieťaťa. Zásah do
práva na rešpektovanie rodinného života (čl. 8 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných
slobôd) je veľmi závažným zásahom do základných ľudských práv opierajúci sa o dostatočne
11
závažné argumenty motivované záujmom maloletého dieťaťa. Orgány verejnej moci majú i
pozitívne záväzky, ktoré sú povinné dodržiavať. Akonáhle je preukázaná existencia rodinného
vzťahu, musia orgány verejnej moci konať tak, aby sa takýto vzťah mohol rozvíjať a je ich úlohou
prijať vhodné opatrenia za účelom zlúčenia rodiča s maloletým dieťaťom. K týmto pozitívnym
povinnostiam patrí nielen aktívna pomoc s osobnými, sociálnymi, zdravotnými a majetkovými
12
problémami, ale i povinnosť poučiť rodiča riadne o následkoch jeho konania. Základné právo na
nerušený rodinný život ako subjektívne verejné právo chráni právo rodiča a ukladá štátnym
13
orgánom vykonať opatrenia smerujúcich k obnoveniu spolužitia s maloletým dieťaťom. Štátne
orgány sú povinné prijať vhodné a dostatočné opatrenia k zaisteniu práv zúčastnených osôb
14
na plnení súdnych rozhodnutí. Opatrenia je potrebné prijať v čo možno najkratšej dobe. Doba
odlúčenia rodiča, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, od neho môže viesť
15
k nenapraviteľným dôsledkom pre ich vzájomný vzťah.
Európsky súd pre ľudské práva zdôrazňuje, že povinnosť prijať opatrenia, ktoré umožnia
kontakt rodiča s maloletým dieťaťom nie je absolútna a porozumenie a spolupráca všetkých
zúčastnených osôb vždy predstavuje dôležitý faktor. Povinnosť štátnych orgánov využiť všetky
donucovacie prostriedky nemôže byť neobmedzená, keďže sa musí brať ohľad na záujmy
16
dotknutých osôb, predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa. Vzhľadom na to, že veci týkajúce
sa maloletého dieťaťa sú vždy citlivou oblasťou, je potrebné k použitiu donucovacích prostriedkov
17
pristupovať s maximálnou opatrnosťou. Je nežiaduce, aby sa rodič, ktorému maloleté dieťa nie je

v rozsahu napr. jeden mesiac, prípadne pol roka. V takomto prípade by bola úprava styku rodiča
s maloletým dieťaťom v záujme maloletého dieťaťa.
5
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 961/08 zo dňa 30.10.2008.
6
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 420/05 zo dňa 11.10.2007.
7
Stanovisko Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky sp. zn. Cpj 228/81 zo dňa 10.5.1981.
8
KRÁLIK M.Úprava styku s nezletilým dítětem, str. 10-12.
9
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 26/05 zo dňa 6.7.2006.
10
Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva Kutzner vs. Nemecko č. 46544/99 zo dňa 26. 2.
2002, Bronda vs. Taliansko č. 22430/93 zo dňa 9.6.1998.
11
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Scozzari Giuntia vs. Taliansko č. 39221/98,
41963/98 zo dňa 26.5.1994.
12
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II.ÚS 3765/11 zo dňa 13.03.2012.
13
Rozhodnutia Európského súdu pre ľudské práva Eriksson vs. Švédsko č. 11373/85 zo dňa 22. 6.
1989, Mihailova vs. Bulharsku č. 35978/02 zo dňa 12.1. 2006.
14
Rozhodnutie Európského súdu pre ľudské práva Zawadka vs. Poľsko 48542/99 zo dňa 23. 6.
2005.
15
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva dvora Ignaccolo-Zenide vs. Rumunsko č.
31679/96 zo dňa 25.1.2000.
16
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Voleský vs. Česká republika č. 63627/00 zo dňa
10. 6. 2003.
17
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Reigado Ramos vs. Portugalsko č. 73229/01 zo
dňa 22. 11. 2005.
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zverené do osobnej starostlivosti, dožadoval prijatia opatrení, ktoré by mohli poškodiť zdravie
18
a rozvoj maloletého dieťaťa. Rozhodujúcou je tá právne významná skutočnosť, či príslušné štátne
orgány za účelom uľahčenia styku rodiča s maloletým dieťaťom prijali všetky opatrenia, ktoré bolo
19
možno od nich v danom prípade rozumne očakávať. Vhodnosť opatrení je posudzovaná podľa
20
rýchlosti ich prevedenia.
2.1

Všeobecne
Vykonateľné rozhodnutia, ktoré boli vydané v priebehu súdneho konania, sa vykonávajú buď
dobrovoľne alebo nútene. V prípade, ak povinný subjekt dobrovoľne neplní, čo mu ukladá
vykonateľné rozhodnutie, má možnosť oprávnený obrátiť sa na súd za účelom núteného výkonu
rozhodnutia.
Určitým špecifikom personálnych exekúcií (výkonr rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu
o maloletých) je tá skutočnosť, že vykonateľné rozhodnutie neukladá peňažné ani nepeňažné
21
plnenie. Vyplýva z toho aj následná úprava výkonu rozhodnutí súdov vo veciach úpravy styku
rodiča s maloletým dieťaťom. Výkon rozhodnutia má v týchto prípadoch charakter konania vo
22
veciach starostlivosti súdu o maloletých, ktorý je odrazom procesného postupu súdov v týchto
citlivých veciach. Pri výkone rozhodnutia o styku rodiča s maloletým dieťaťom, rovnako tak výkon
každého rozhodnutia vo veciach výchovy maloletého dieťaťa, sa spôsob jeho výkonu vymyká
bežnému poňatiu výkonu rozhodnutia v iných prípadoch, keď je viazanosť exekučného súdu
rozhodnutím vydaným súdom v základnom (nachádzacom) konaní – exekučným titulom absolútna.
So zreteľom na záujem maloletého dieťaťa, ktorý musí byť nielen v základnom, ale i vo
vykonávacom konaní, dominujúci, nemožno postupovať príliš formálne tak, ako je to obvyklé pri
23
ostatných typoch konania o výkon rozhodnutia – exekúciách.
Právomoc vo veciach personálnych exekúcií je s výnimkou vymáhania výživného vylúčená
z pôsobnosti zákona č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok). Personálne exekúcie sa realizujú prostredníctvom súdneho výkonu rozhodnutia. Na
konanie je príslušný všeobecný súd maloletého dieťaťa (§273 ods. 5 zákona č. 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), t.j. súd, v obvode ktorého má maloletý na
základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje
bydlisko (§ 88 ods. 1 písm. c) O.s.p.). Konanie je ovládané zásadou oficiality. Výkon rozhodnutia vo
24
veciach úpravy styku možno začať na návrh, ale i bez návrhu (ex offo - z úradnej povinnosti).
Okruh účastníkov konania je preto vymedzený § 94 ods. 1 O.s.p. – treťou definíciou účastníctva
konania. Účastníkmi konania sú tí, o ktorých právach a povinnostiach sa má konať (obaja rodičia
25
maloletého dieťaťa a maloleté dieťa v zmysle § 31 ods. 2 ZoR zastúpené kolíznym opatrovníkom).
Povinnou osobou je rodič, ktorý rozhodnutie súdu nerešpektuje. Môže ním byť rodič,
ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, a ktorý styku druhého rodiča
s maloletým dieťaťom bráni, resp. rodič, ktorý je oprávnený sa s maloletým dieťaťom stýkať, ak
26
rozsah styku s maloletým dieťaťom nedodržiava v zmysle rozhodnutia súdu. V tejto súvislosti
nemožno opomenúť, že právna úprava je postavená tak, že styk rodiča s maloletým dieťaťom je iba
jeho právom, nie jeho povinnosťou. Rodičovi nemožno uložiť povinnosť, aby realizoval styk
s maloletým dieťaťom, pokiaľ on sám oň z akéhokoľvek dôvodu nemá záujem. Pokiaľ by súdy

18

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Elsholz vs. Nemecko č. 25735/94 zo dňa
13.7.2000.
19
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Nuutinen vs. Fínsko č. 32842/96 zo dňa
27.6.2000.
20
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Maire vs. Portugalsko č. 48206/99 zo dňa 26. 6.
2003.
21
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 1154.
22
Tamtiež.
23
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV.ÚS 94/98 zo dňa 08.03.1999.
24
Rozsudok Najvyššieho súdu Československej republiky sp. zn. 1Cz 8/71 zo dňa 30. 11. 1971.
25
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 1155.
26
Porov. uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín sp. zn. 8Em 1/2011 zo dňa 23.7.2012, tiež
uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 20Cdo 1120/2008 zo dňa 18.2.2010.
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rodičovi uložili povinnosť stýkať sa s jeho maloletým dieťaťom, založili by tým povinnosť, ktorá je
27
v rozpore s čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Hlavným účelom personálnych exekúcii je ochrana práva maloletých a jeho záujmov
garantovaným v mnohých medzinárodných, únijných a vnútroštátnych prameňov práva, rýchlosť
28
a efektivita. Cieľom vykonávacieho konania je donútenie povinnej osoby k plneniu povinností,
ktorá jej bola vykonateľným rozhodnutím uložená. Nie je jeho cieľom postihnutie povinnej osoby za
29
porušenie právnych prepisov.
2.2

Exekučný titul
Exekučným titulom vo veciach personálnych exekúcii je v zmysle § 272 ods. 1 O.s.p. okrem
30
vykonateľného rozhodnutia súdu i rozhodnutie cudzieho orgánu, cudzej verejnej listiny alebo
dohody uzavretej v cudzine, ktoré sú vykonateľné v Slovenskej republike podľa osobitného
31
predpisu. Najčastejšie je exekučným titulom vykonateľný rozsudok schvaľujúci dohodu rodičov
o výkone práv a povinností k ich maloletým deťom, prípadne rozsudok autoritatívne upravujúci
výkon rodičovských práv a povinností alebo vykonateľné uznesenie, ktorý súd predbežne styk
32
rodiča s maloletými deťmi upravuje (§ 76 ods. 1 písm. f)O.s.p.).
Rodičia maloletého dieťaťa v rámci úpravy výkon rodičovských práv a povinností majú tiež
možnosť, a to zmysle ust. § 25 ods. 2 ZoR s účinnosťou od 1.7.2010 výslovným prejavom vôle
(písomne alebo ústne do zápisnice) požiadať, aby súd úpravu styku s maloletým dieťaťom
neupravil. V tomto prípade sa predpokladá, že rodičia sa vedia vo veciach úpravy styku dohodnúť
a zásah súdu v tejto oblasti nie je potrebný.
Výroková časť rozhodnutia súdu
Rešpektovanie vykonateľného rozhodnutia zo strany oboch rodičov znamená, že rodič,
ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je povinný na styk s druhým rodičom
vytvoriť priestor a nevytvárať maloletému dieťaťu program na dni a čas, kedy sa má s druhým
33
rodičom stretnúť. Význam výrokovej časti rozhodnutia je preto nepopierateľný.
Problematickým a nerealizovateľným pri nútenom výkone rozhodnutia je výrok súdu, ktorým
34
súd upravuje styk rodiča s maloletým dieťaťom neobmedzene i výrok, ktorým súd styk rodiča
s maloletým dieťaťom neupravuje (arg. „...komu rozhodnutie priznáva právo na styku s dieťaťom po
obmedzený čas...“ § 273 ods. 4 O.s.p.). Ak styk rodiča s maloletým dieťaťom nie je upravený, teda
nie je obsahom výroku rozsudku, a prebieha iba na základe ústne uzavretej dohody medzi rodičmi,
35
nemožno sa s úspechom domáhať styku rodiča prostredníctvom súdneho výkonu rozhodnutia.
Vo väčšine prípadov rodičia dohadujú a súdy upravujú styk s rodiča s maloletým dieťaťom
počas víkendov rozlišujúc párny, nepárny víkend a dni v týždni s určením presného času i miesta
36
prevzatia a odovzdania maloletého dieťaťa. Nie je výnimkou, že predmetom úpravy styku rodiča
s maloletým dieťaťom sú sviatky (Veľká Noc, Vianoce) i prázdniny (jarné, letné). Pokiaľ je výrokom
súdu upravený styk počas sviatkov a prázdnin, takáto úprava má povahu špeciálnej úpravy vo
27

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 1705/09 zo dňa 7.10.2009.
HRUŠÁKOVÁ M. a kol. Zákon o rodině. Komentář, s. 2271.
29
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 1496/09 zo dňa 29.07.2009.
30
Pozri tiež uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 20 Cdo 215/2009 zo dňa
15.12.2010.
31
Nariadenie BRUSEL II bis - nariadenie Rady (ES) 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej
právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov manželských veciach a vo veciach rodičovských práv
a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1347/2001.
32
Pozri nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 420/05 zo dňa 11.10.2007.
33
Uznesenia Okresného súdu Zvolen sp. zn. 28Em 1/2010 zo dňa 27.12.2011, Okresného súdu
Prievidza sp. zn. 9Em 7/2008 zo dňa 24.8.2011.
34
HREBÍKOVÁ, V. Praktické problémy súvisiace s úpravou tzv. neobmedzeného styku rodiča
s maloletým dieťaťom v súdnom rozhodnutí. s. 1365 – 1369.
35
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 1157.
36
„V odôvodnených prípadoch možno nahradiť osobný styk rodiča s dieťaťom iným spôsobom,
napríklad prostredníctvom výpočtovej techniky, tzv. elektronickou poštou, internetovou
komunikáciou (Skype, Facebook a podobne), alebo telefonicky." Stanovisko Najvyššieho súdu
Českej republiky vychádzajúce z uznesenia Krajského súdu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
sp. zn. 73Co 286/2012 zo dňa 11. júna 2012.
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vzťahu k úprave všeobecnej, t.j. má prednosť pred obvyklým stykom uskutočňovaným podľa
37
párnych/nepárnych týždňov a dní v roku. Ak styk počas sviatkov a prázdnin nie je upravený vo
výroku rozhodnutia súdu a medzi rodičmi dohoda o styku počas nich nie je možná, rodič domáhajúci
sa rozšíreného styku v tomto období, sa musí obrátiť na súd za účelom nariadenia predbežného
38
opatrenia. V inom prípade vynútenie styku počas sviatkov a prázdnin mimo výrok rozhodnutia
súdu nie je možné. Uvedenú skutočnosť musia rešpektovať obaja rodičia. Neupravenie styku rodiča
s maloletým dieťaťom počas sviatkov a prázdnin totiž nedáva ani právo rodičovi, ktorému bolo
maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, rozhodnúť a svojvoľne určiť program pre maloleté
dieťa, t.j. bez predchádzajúcej dohody s druhým rodičom, ktorý má v danom období právo na styk.
Pokiaľ ktorýkoľvek z rodičov nie je s rozhodnutím o styku stotožnený, má možnosť podať na
príslušnom súde nový návrh na úpravu styku patrične odôvodnený novými skutočnosťami (§ 25 ods.
3, § 26 ZoR). Avšak pokiaľ nie je rozhodnuté inak, obaja rodičia sú povinní právoplatný a
39
vykonateľný rozsudok rešpektovať.
2.3

Fázy vykonávacieho konania
40
Samotné vykonávacie konania prebieha v troch fázích:
A/ 1. fáza
Prvá fáza vykonávacieho konania predstavuje začatie vykonávacieho konania, a to buď
podaním návrhu na súdny výkon rozhodnutia alebo vydaním uznesenia o začatí konania (§81 ods.
1 O.s.p.).
Ak jeden z rodičov nerešpektuje rozhodnutie súdu (zväčša ide o rodiča, ktorí marí styk
druhého rodiča s maloletým dieťaťom), potom druhý rodič, ktorý sa chce s maloletým dieťaťom
stretávať a byť súčasťou jeho života, nemá na výber iné riešenie ako podať návrh na súdny výkon
rozhodnutia. Odmietnutie podrobenia sa vykonateľného rozhodnutia je predpokladom pre
pokračovanie pri výkone súdneho rozhodnutia, t.j. prechodu do jeho druhej fázy (§ 272 ods. 1
O.s.p.) Zväčša skutočnosti, že sa povinný rodič odmieta podrobiť vykonateľnému rozhodnutiu súdu,
vyplývajú priamo z podaného návrhu, predovšetkým uvedením, kedy k realizácii styku rodiča
s maloletým dieťaťom nedošlo (prípadne uvedením ďalších relevantných skutočností). V opačnom
prípade bude súd povinný vyzvať oprávnenú osobu, aby uviedla skutočnosti, ktoré by odôvodňovali
záver, že sa povinný rodič odmieta podrobiť vykonateľnému rozhodnutiu súdu.
Cieľom vykonávacieho konania nie je a ani nemôže byť preskúmavanie exekučného titulu.
Súd nemôže posudzovať súčasné dôvody a nutnosť rozsahu úpravy styku vykonávaného súdnym
41
rozhodnutím. „V konaní o výkon rozhodnutia súd nie je oprávnený vstupovať do hmotnoprávneho
vzťahu účastníkov konania, je oprávnený skúmať len naplnenie, resp. nenaplnenie podmienok na
nariadenie výkonu rozhodnutia a teda, či správanie sa povinnej osoby je v rozpore s rozhodnutím,
42
na podklade ktorého realizuje oprávnený svoje práva.“
B/ 2. Fáza
Ak súd dospeje k záveru, že vykonateľnému rozhodnutiu súdu sa povinný rodič odmieta
podrobiť, pred nariadením vlastného (samotného) výkonu, vykonávacie konania prichádza do druhej
fázy, ktorá má plniť preventívny a výchovný účel. Táto fáza je povinná a realizuje sa buď vo forme
písomnej výzvy alebo výzvou adresovanou povinnému na nariadenom pojednávaní. Nariadenie
43
pojednávania závisí na uvážení sudcu podľa okolností konkrétneho prípadu. Na pojednávanie
možno predvolať povinného, oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce (§272
ods. 3 O.s.p.).
44
Obsahom predmetnej výzvy alebo predvolania je okrem iného upozornenie na následky
neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí, a to omožnosti súdu aj bez návrhu zmeniť
37

Uznesenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp. zn. 9Em 1/2011 zo dňa 2.1.2012.
Porov. uznesenie Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 37Em 4/2012 zo dňa 9.10.2012.
39
Uznesenie Okresného súdu Prievidza sp. zn. 9Em 7/2008 zo dňa 24.8.2011.
40
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 1155.
41
Uznesenie Krajského súdu v Ústí nad Labem sp. zn. 12Co 37/2004 zo dňa 05.10.2004.
42
Uznesenie Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn. 4Em 1/2012 zo dňa 18.10.2012.
43
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 1155 – 1156.
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Náležitosti výzvy upravuje § 3 vyhl. MS SR č. 474/2011 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o
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rozhodnutie o osobnej starostlivosti (§25 ods. 4 ZoR), o možnosti súdu podľa § 273 ods. 2 O.s.p.
vyzvať príslušný štátny orgán, aby zastavil výplatu rodičovského príspevku povinnému podľa
osobitného predpisu alebo aby zastavil výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
povinnému, ďalej o skutočnosti, že trovy výkonu rozhodnutia podľa § 273d O.s.p. znáša povinný,
tiež o skutočnosti, že ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 O.s.p. zostane bezvýsledná, súd je
oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie podľa § 272 O.s.p., pokutu v
ustanovenej výške, a že túto pokutu možno uložiť aj opakovane, nakoniec tiež o skutočnosti, že
marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí je
45
trestným činom, vrátane určenia trestu.
Súd musí dôsledne zisťovať príčiny nerešpektovanie rozhodnutia súdu. Je potrebné
rozlišovať, čo bolo dôvodom nerešpektovania rozhodnutia súdu a až následne zvoliť procesný
postup sledujúc záujem maloletého dieťaťa.
Nemožno vylúčiť, že k dobrovoľnému rešpektovaniu rozhodnutia súdu nedôjde, avšak ide iba
o ojedinelú záležitosť. Pri takto preukázanom nerealizovaní styku je ukladanie pokút a následne
nariadenie výkonu rozhodnutia, ak styk po doručení výzvy ďalej prebieha bezproblémovo (s
46
výnimkou napr. jedného nerealizovaného styku), neodôvodnené.
C/ 3. Fáza
Tretia fáza vykonávacieho konania je viazaná na bezúspešnosť výzvy na dobrovoľné
podrobenie sa povinného rodiča rozhodnutiu súdu o styku s maloletým dieťaťom. V odôvodnených
prípadoch môže súd zrýchliť a zefektívniť priebeh vykonávacieho konania tak, že výzvu uskutoční
47
pri samotnom výkone (§ 273 ods. 4 O.s.p.). Vo veciach výkonu rozhodnutia o úprave styku je
uvedený postup skôr ojedinelou záležitosťou.
Za stavu, ak výzva súdu ostane bezvýsledná, je súd oprávnený uložiť povinnému pokutu až
do výšky 200 Eur, a to i opakovane s tým, že pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. Výška uloženej
pokuty je na úvahe súdu s tým, že bude sa prihliadať na predchádzajúce množstvo nerealizovaných
48
stykov a ich príčiny.
Súd je rovnako oprávnený vyzvať platiteľa štátnych sociálnych dávok, aby zastavil výplatu
rodičovského príspevku a výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Zastavenie
49
výplaty uvedených príspevkov a prídavkov má za cieľ motivačne pôsobiť na povinnú osobu.
Ak po doručení výzvy je styk oprávneného s maloletými deťmi realizovaný v súlade
s vykonateľným rozhodnutím, nie je možné uložiť pokutu povinnému rodičovi v zmysle § 273 ods. 1
O.s.p., ani nariadiť zastavenie vyplácania rodinných prídavkov v zmysle § 273 ods. 2 O.s.p., keďže
zákonným predpokladom nariadenia výkonu rozhodnutia je bezvýslednosť výzvy súdu v zmysle §
50
272 ods. 3 O.s.p. Uloženiu pokuty a doručeniu výzvy na zastavenie výplaty dávok preto musí
51
bezpodmienečne predchádzať výzva, aby sa povinný vykonatelnému rozhodnutiu podrobil.
Charakter uloženej pokuty nesleduje sankcionovať povinného rodiča za jeho konanie
priečiace sa zákonu. Majetková ujma, ktoré je s uložením pokuty spojená, a ktorej je povinný rodič
v konaní o výkon rozhodnutia podrobený, slúži k tomu, aby bol zlomený odpor povinného rodiča,
ktorý sa zdráha vykonať úkon, uložený mu exekučným titulom, ktorý nemôže byť vykonaný nikým
52
iným. Nemožno ju preto chápať ako sankčné opatrenia, ale ako donucovací prostriedok na plnenie
uloženej povinnosti. Jej funkciou je zaistiť, aby záujmy maloletého dieťaťa boli rešpektované.
Starostlivosť o maloleté dieťa a s tým spojený styk rodiča s maloletým dieťaťom má prebiehať podľa
53
pravidiel stanovených rozhodnutím súdu. Uvedené zaručuje a zároveň chráni práva oboch rodičov
54
podieľať sa na výchove maloletého dieťaťa. Nepochybne i v sporných situáciách, ku ktorým
45
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Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 32Em 5/2012 zo dňa 28.9.2012.
51
Uznesenie Krajského súdu v Ústí nad Labem sp. zn. 12Co 37/2004 zo dňa 05.10.2004.
52
MACUR J. Kurs občanského práva procesního. Exekuční právo, s. 7.
53
Neplatí to za situácie, ak k rozšíreniu styku v zmysle rozhodnutia súdu dôjde na základe dohody
oboch rodičov.
54
Uznesenia Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 1496/09 zo dňa 29.07.2009, sp. zn.
I.ÚS 122/98 zo dňa 26.01.2000.
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dochádza v dôsledku rozchodu rodičov, je nutné rešpektovať ich rodičovské práva. Je nutné vziať
tiež do úvahy, že tieto práva sú svojim spôsobom obmedzené v prvom rade v dôsledku neexistencie
spoločného súžitia rodičov. Za takejto situácie sú preto súdy postavené pred úlohu rodičovské práva
rodičov rešpektovať, avšak tiež s prihliadnutím k tomu, že ak nejde o spoločnej žijúcu rodinu, ktorú
Dohovor o právach dieťaťa považuje vo svojej preambule za základnú jednotku spoločnosti, môže
sa to diať iba pri zachovaní prioritného hľadiska, t.j. záujmu maloletého dieťaťa. Nemožno preto
považovať za porušenia zákonom stanoveného postupu ani za porušenie princípu právnej istoty, ak
súd neuloží pokutu za nedodržanie rozhodnutí súdu o úprave styku, ak má za to, že nesplnenie
55
povinnosti nastalo z dôvodu oprávneného alebo nebolo neodôvodnené.
Súdy v tomto smere poukázali na to, že výkonom rozhodnutia v zmysle uloženia pokuty
nemožno povinného rodiča postihnúť vždy, keď sa nerealizuje styk oprávneného rodiča s deťmi, bez
ohľadu na dôvody, pre ktoré je tomu tak. Súd je povinný zisťovať, z akého dôvodu sa tento styk
nerealizuje a akúmieru viny na nerealizovaní tohto styku má tak rodič povinný ako aj rodič
56
oprávnený.
Najčastejší argumentom oprávneného (rodiča, ktorý sa domáha styku s maloletými deťmi
v zmysle rozhodnutia súdu) vo vzťahu k nerešpektovaniu súdneho rozhodnutia upravujúceho styk
rodiča s maloletým dieťaťom je, že rodič, ktorému je maloleté dieťa zverené do osobnej
starostlivosti, maloleté dieťa na styk riadne nepripravuje a je prekážkou riadnej realizácie styku
s maloletým dieťaťom.
Príprava maloletého dieťaťa na styk s rodičom
Výrok rozhodnutia súdu upravuje povinnosť rodiča, ktorému maloleté dieťa je zverené do
osobnej starostlivosti, maloleté dieťa na styk s rodičom riadne pripraviť. Obsahom termínu „riadne
pripraviť“ nie je iba zaodieť maloleté dieťa náležite počasiu. Uvedený termín bez ďalšieho znamená
tiež zodpovednosť rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aby
v záujme maloletého dieťaťa na neho pozitívne vplýval a viedol ho k pozitívnemu vzťahu k druhému
57
rodičovi. Prípravu na styk maloletého dieťaťa s rodičom je potrebné chápať v širšom rozsahu.
Úlohou rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je aj vhodne na neho
58
pôsobiť a zdôrazňovať mu dôležitosť stretávania sa s druhým rodičom. Mal by vyvinúť snahu
nielen umožniť styk s druhým rodičom, ale i vytvoriť zmysluplný, láskyplný a pravidelný vzájomný
vzťah, nakoľko jeho výchovný postoj môže viesť k nezvratným negatívnym následkom vo vzťahu
k emocionálnemu a psychosociálnemu vývoju maloletého dieťaťa.
Nemožno poprieť, že postoj rodiča, ktorému je maloleté dieťa zverené do osobnej
starostlivosti, je rozhodujúcim elementom, od ktorého sa odvíja styk detí s druhým rodičom, nie však
59
elementom jediným.
Za takejto situácie je nevyhnutné dôsledne rozlišovať, či maloleté dieťa schopné vzhľadom
60
na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor , styk s druhým rodičom
61
odmieta alebo či ide o situáciu, keď rodič maloleté dieťa na styk s druhým rodičom nepripraví a
62
na jeho neochotu sa nečinne pozerá, t.j. bez relevantného dôvodu túto neochotu trpí. Je úlohou
súdu posúdiť a priznať relevanciu názoru maloletého dieťaťa. Odlišná situácia bude pri odmietaní
styku s druhým rodičom zo strany maloletého dieťaťa vo veku napr. 8 rokov a iná vo veku 16 rokov.
Rovnako tiež bude rozhodná intenzita odmietania styku s druhým rodičom. K vlastnému názoru
maloletého dieťaťa je potrebné prihliadnuť za stavu, ak by napr. maloleté dieťa v priebehu styku
opakovane dávalo najavo, že styk s druhým rodičom v dohodnutých termínoch odmieta, resp. ak sa
jeho dovtedy kladný vzťah k nemu zásadným spôsobom zmenil v odmietanie a tento postoj sa
63
závažným negatívnym spôsobom odráža na jeho psychickom vývoji.
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Svojej povinnosti maloleté dieťa na styk s druhým rodičom riadne pripraviť sa rodič, ktorému
bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, nemôže zbaviť s poukazom na to, že maloleté
dieťa nebude k ničomu nútiť. Rodič zodpovedný za výchovu musí vedieť, aký význam pre maloleté
dieťa má prítomnosť oboch rodičov pre jeho zdravý vývoj a podľa štádia jeho vývinu nemožno
nechávať iba na posúdení alebo nálade maloletého dieťaťa, či styk s druhým rodičom chce alebo
64
nechce. Nie je možné ani žiaduce, aby tak pre život maloletého dieťaťa významná skutočnosť,
65
akou je zachovanie kontaktu s oboma rodičmi, bola ponechaná iba na úvahe maloletého dieťaťa.
Za dobrovoľné neplnenie vykonateľného rozhodnutia vo veciach styku rodiča s maloletým
dieťaťom nemožno považovať, ak stretnutia rodiča s maloletým dieťaťom neprebiehajú podľa
predstáv rodiča, resp. že správanie maloletého dieťaťa nie je v súlade s názormi rodiča. Rodič,
ktorému je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je povinný maloleté dieťa na styk
s druhým rodičom riadne pripraviť, čo však nemožno zamieňať so zabezpečením absolútnej
66
poslušnosti. Tak ako záujem maloletého dieťaťa vyžaduje prítomnosť oboch rodičov v živote
maloletého dieťaťa, ktorí sa nezastupiteľným spôsobom podieľajú na jeho vyvíjajúcej sa životnej
67
orientácii, tak je rovnako potrebné zo strany oboch rodičov rešpektovať osobnosť maloletého
dieťaťa, jeho právo na vlastné názory a v prípade náznaku problému má byť ich snahou riešiť ho
zmierne, v najlepšom prípade v tzv. rodičovskej koalícii, a nie konfrontačne.
Ústavný súd Českej republiky v tomto smere konštatoval, že nemožno pripustiť, aby úprava
styku závisela iba na ľubovôli či momentálnych možnostiach a ochote či neochote jedného
z rodičov. Na druhej strane je však potrebné rešpektovať i také situácie, kedy dieťa styk s druhým
rodičom odmieta a má takú mieru vyspelosti, že je schopné posúdiť dôsledky svojho konania. Za
68
dôsledky jeho chovania potom nemožno sankcionovať druhého rodiča. Môže byť iba otázkou
výkladu, ako veľký odpor dieťaťa je potrebné prekonať, pokiaľ ide o realizáciu styku proti jeho vôli
69
a ako eliminovať prípadné negatívne dôsledky takéhoto úkonu.
Zdravotný stav maloletého dieťaťa
Dôvodom nerešpektovania vykonateľného rozhodnutia i následnej nemožnosti jeho
70
núteného vykonania môže byť i zdravotný stav maloletého dieťaťa. Je vecou súdov posúdiť
jednotlivé špecifiká prípadu, ku ktorým patrí i zváženie, či zdravotný stav maloletého dieťaťa bránilo,
71
či bráni (pri nariadení samotného výkonu rozhodnutia) styku s druhým rodičom. Nemožno
pochybovať, že v prípade hospitalizácie maloletého dieťaťa nie je možné uvažovať o styku rodiča
s maloletým dieťaťom. Realizácii styku rodiča s maloletým dieťaťom s prihliadnutím na všetky
okolnosti prípadu nebráni napr. zlomenina končatiny, chrípka, nachladnutie, angína. Aj v týchto
prípadoch môže byť nevykonanie styku odôvodnené, napr. môže to byť dané spôsobom liečby,
rehabilitáciou, ak je choroba sprevádzaná vysokými horúčkami, prípadne že by prevoz maloletého
dieťaťa mohol vzhľadom na oslabený imunitný systém na jeho zdravotný stav negatívne vplývať
s poukazom na vzdialenosť, ktorú by maloleté dieťa muselo prekonať alebo zvolený dopravný
prostriedok. Relevantne sa k uvedeného môže vyjadriť i ošetrujúci lekár. Nemenej dôležitým
72
argumentom v tomto smere je i schopnosť rodiča sa o maloleté dieťa postarať.
Náhradný styk rodiča s maloletým dieťaťom
V rámci vykonávacieho konania nie je možné nariadiť náhradný styk za styk nerealizovaný,
avšak na jeho význam je rovnako potrebné poukázať.
Nemožnosť nariadenie náhradného styku je odôvodnená samotnou podstatou a zmyslom
vykonávacieho konania. Zmyslom tohto konania je totiž vynútiť stanovenú povinnosť vyplývajúcu
z exekučného titulu. Zmeny v úprave styku môžu riešiť vzájomnou dohodou rodičia a súd
73
v základnom (nachádzacom) konaní, nie v konaní o výkon rozhodnutia.
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Umožnenie náhradného styku rodičovi s maloletým dieťaťom za situácie, keď styk v zmysle
vykonateľného rozhodnutia súdu nebol realizovaný z objektívneho dôvodu, indikuje záver, že druhý
rodič nemá úmysel brániť styku druhého rodiča s maloletým dieťaťom. Za marenie styku nemožno
považovať napr. ak maloleté dieťa absolvuje vopred oznámený rekreačný pobyt a druhému rodičovi
bol navrhnutý náhradný styk, ktorý uvedenú možnosť nevyužil, resp. neprejavil záujem smerujúci
k určeniu (dohodou) pre neho prijateľného náhradného termínu. Je predovšetkým na rodičoch, aby
svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali bezkonfliktné prostredie a snažili
sa o vyrovnané a spravodlivé riešenie eventuálnych náhradných termínov styku, rešpektujúc
74
podstatné okolnosti ich osobného a pracovného života.
Vlastný výkon rozhodnutia
Všeobecne platí, že návrh na výkon rozhodnutia súd zamietne vtedy, ak nedôjde k porušenie
75
povinnosti uloženej rozhodnutím alebo ak k jej porušeniu síce došlo, avšak z objektívnych príčin.
Súd však vždy prihliada na jednotlivé špecifiká prípadu. V tomto smere je preto potrebné
poukázať na to, že nariadenie vlastného výkonu rozhodnutia nie je vždy nevyhnutné. Súd práve
s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu môže dospieť k záveru, že i keď k styku druhého
rodiča s maloletým dieťaťom párkrát nedošlo, uloženie pokuty je pre povinného rodiča dostatočnou
prevenciou. Tento záver bude odôvodnený o to viac, ak následne oprávnený rodič realizáciu styku
76
s maloletým dieťaťom nepopiera.
Opodstatnené bude v tomto prípade zamietnutie návrhu
oprávneného, ktorým sa domáhal nariadenia výkonu rozhodnutia o styku.
Naopak pokiaľ povinný rodič poučený o následkoch nesplnenia povinnosti, nenapĺňa výrok
vykonateľného rozhodnutia a uložené pokuty (ich počet je na uvážení súdu), prípadne nariadené
pojednávanie neviedlo k náprave, je opodstatnené nariadenie vlastného výkonu rozhodnutia o styku
77
rodiča s maloletým dieťaťom. Rozhodnutie o odňatí maloletého dieťaťa sa povinnému rodičovi
môže doručiť i pri samotnom výkone rozhodnutia (§ 273 ods. 6 O.s.p.).
Vlastný výkon rozhodnutia predstavuje samotné odňatie maloletého dieťaťa a jeho
odovzdanie oprávnenej osobe, a to i v súčinnosti s príslušnými orgánmi sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, prípadne s príslušným orgánom obce. Ust. § 273 ods. 4 výslovne upravuje,
že maloleté dieťa sa odníma tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, to znamená, že túto osobu
nemožno stotožňovať s osobou povinnou, keďže v čase realizácie vlastného výkonu maloleté dieťa
78
nemusí byť v prítomnosti povinnej osoby.
S účinnosťou od 1.1.2012 sa za účelom zefektívnenia samotného výkonu rozhodnutia
79
rozšírili oprávnenia sudcu (§273aa O.s.p.). Pri výkone rozhodnutia je sudca oprávnený vydávať
pokyny orgánom a osobám, ktoré sa zúčastňujú na výkone rozhodnutia. Pokyny majú ústnu formu
80
a musia byť bez ďalšieho rešpektované ihneď po ich vydaní. Sudca je oprávnený požadovať
potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre výkon
rozhodnutia (napr. o jeho momentálnom pobyte).Za účelom zamedzenia fyzickému vplyvu na výkon
rozhodnutia môže sudca prikázať komukoľvek, aby v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na
určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval, alebo aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval na
74
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určenom mieste. Nemenej dôležitým oprávnením je právo zabezpečiť otvorenie bytu alebo iného
uzavretého priestoru, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odňatie dieťaťa. Na uplatnenie tohto práva
však musia byť splnené podmienky, a to 1, možnosť sa dôvodne domnievať, že maloleté dieťa sa
tam nachádza a 2, osoba oprávnená užívať byt (opätovne môže ísť o osobu odlišnú od povinnej
81
osoby) nerešpektuje výzvy sudcu na umožnenie odňatia maloletého dieťaťa. Ak možno dôvodne
predpokladať, že pri výkone rozhodnutia bude použité toto oprávnenie, možno požiadať spravidla 24
hodín pred samotným výkonom o súčinnosť najbližší útvar Policajného zboru (§ 7 vyhl.).
Ustanovenie § 273aa ods. 4 O.s.p. konštituuje povinnosť právnickej osobe (napríklad riaditeľ školy,
82
učiteľka) poskytnúť sudcovi súčinnosť pri výkone rozhodnutia o odňatí dieťaťa. Na zvýšenie
efektivity je upravená i osobitná skutková podstata poriadkovej pokuty až do výšky 820 Eur.
O každom úkone v rámci vykonávacieho konania je potrebné vyhotoviť zápisnicu (§ 13 vyhl.)
a zabezpečiť zaznamenávanie priebehu odňatia pomocou technických zariadení a prostriedkov
určených na zaznamenávanie zvuku a obrazu (§ 14 vyhl.).
Problematickým z pohľadu praxe je ukončenie vykonávacieho konania, pokiaľ oprávnená
osoba nevezme návrh spät alebo maloleté dieťa nenadobudne plnoletosť. Je tomu tak z dôvodu, že
styk sa vykonáva v opakovaných intervaloch do budúcna. Uvedená skutočnosť následne ovplyvňuje
trvanie vykonávacieho konania. Z tohto pohľadu by bolo žiaduce upraviť dôvod zastavenia
vykonávacieho konania za situácie, keď sa napĺňa výrok vykonateľného rozhodnutia bez zásahu
súdu (dobrovoľne). Napr. obdobne ako je to pri vymáhaní bežného výživného (§80 zákona č.
233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - Na návrh povinného môže súd zastaviť
exekúciu zrážkami zo mzdy (§ 57 ods. 2), ak sa zrážky vykonávajú už len na bežné výživné a
možno predpokladať, že povinný bude výživné plniť ďalej dobrovoľne.).
3

ZÁVER
Účelom vykonávacieho konania je najprv upozorniť povinného rodiča k plneniu uložených
povinnosti a v prípade nerešpektovania výzvy vhodne zvoleným donucovacím prostriedkom zaistiť,
aby k realizácii styku rodiča s maloletým dieťaťom došlo. Je i v záujme maloletého dieťaťa udržovať
pravidelný osobný kontakt s oboma rodičmi. Uvedené vyplýva z pozitívneho záväzku štátu na poli
ústavnej garancie rodinného a súkromného života, v zmysle ktorého sú súdy povinné vytvárať
predpoklady pre narovnanie narušených vzťahov medzi rodičmi a maloletými deťmi. Súčasne si je
potrebné uvedomiť, že je iluzórne si predstavovať, že súdy môžu svojou autoritou prikázať ľudským
83
citom. Z tohto pohľadu je nutné nazerať aj na problematiku vykonávacieho konania.
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POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ V PRAXI SÚDOV
Lívia Tóthová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok rozoberá niektoré súdne rozhodnutia týkajúce sa pozemkových
spoločenstiev. Ide najmä o konania o určenie a ochranu vlastníckeho práva, konania o určenie
neplatnosti zmlúv, uplatňovanie nárokov z porušenia predkupného práva. Článok tiež približuje, ako
súdy vykladajú základné pojmy zákona č. 181/1995 Z. z., ktorými sú spoločná nehnuteľnosť,
nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti a zákaz drobenia spoluvlastníckych podielov pod zákonom
stanovenú výmeru.
Kľúčové slová: pozemkové spoločenstvá, súdne rozhodnutia, žaloba, neplatnosť právneho úkonu,
predkupné právo, spoločná nehnuteľnosť.
Abstract: This contribution presents certain court decisions concerning Land Communities. These
decisions were issued in proceedings determining the ownership right and its protection, applying
for invalidity of the legal act and claiming breach of pre-emption right. The contribution describes
how the courts interpret fundamental terms of the Act 181/1995 Coll. on Land Communities
regarding common real property, undivisibility of common real property and the ban on dividing up of
co-ownership shares below the stated acreage.
Key words: Land Communities, Court Decisions, Action, Nullity of a Legal Act, Pre-emption Right,
Common Real Property.
1

ÚVOD
1
Pozemkové spoločenstvá sú v súčasnosti upravené v zákone č. 181/1995 Z. z. Tento zákon
je pomerne stručný a explicitne nerieši mnoho situácií, ktoré môžu nastať pri fungovaní
pozemkových spoločenstiev. Na pozemkové spoločenstvá síce možno subsidiárne použiť aj
Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), keďže pozemkové spoločenstvá považujeme za osobitný druh
podielového spoluvlastníctva, avšak ani toto použitie nie je dostačujúce. V súčasnosti rozoznávame
pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity. Spoločenstvá s právnou
subjektivitou sú právnickými osobami, pričom všeobecnú úpravu právnických osôb možno takisto
nájsť v OZ. Na pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity zas možno použiť ustanovenia §
829 a nasl. OZ, ktoré pojednávajú o zmluve o združení. Tieto ustanovenia sú však takisto veľmi
stručné a nedávajú odpoveď na množstvo otázok, ktoré v praxi vznikajú. Preto na niektoré z týchto
otázok musia dať odpovede súdy. Predtým, než sa súd začne zaoberať meritom veci, je dôležité
zistiť, či v tej ktorej veci je účastník vecne legitimovaný na konanie pred súdom.
Keďže pozemkové spoločenstvá sú inštitútom vo vyššej miere existujúcom už len na území
Slovenska, budem sa v tomto príspevku zaoberať len rozhodnutia všeobecných súdov a Ústavného
súdu Slovenskej republiky. V jednom prípade sa okrajovo otázkou pozemkových spoločenstiev
2
zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu .
2

URČENIE A OCHRANA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
V prípade žalôb o určenie vlastníckeho práva súdy často riešia otázku vecnej legitimácie
pozemkových spoločenstiev. Na tomto mieste je potrebné vysvetliť rozdiel medzi pojmami „spoločná
nehnuteľnosť“ a pojmom „majetok spoločenstva“. Krajský súd v Trenčíne vo svojom rozhodnutí sp.
zn., 4Co 188/2011 uviedol, že zvláštnosťou pomerov v pozemkovom spoločenstve sú majetkové
vzťahy. V spoločenstve bez právnej subjektivity spoločenstvo nie je vlastníkom žiadneho majetku.
1

19.11.2012 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený vládny návrh nového zákona
o pozemkových spoločenstvách, ktorý však ešte nebol schválený.
2
Viď rozsudok ESĽP Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika, v ktorom ESĽP
vyslovil porušenie článku 1 Protokolu č. 1 vo vzťahu k členom pozemkového spoločenstva, ku
ktorému došlo v dôsledku prijatia zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených
záhradkových osadách a o vyporiadaní vlastníctva k nim.
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V spoločenstve s právnou subjektivitou je už možnosť získať vo vlastnom mene práva a záväzky,
spoločenstvo môže vlastniť majetok. Spoločná nehnuteľnosť však stále zostáva v spoluvlastníctve
členov spoločenstva. Pri hospodárskej činnosti získaný majetok (nie však spoločná nehnuteľnosť)
už ale zostáva vo vlastníctve samotného spoločenstva. V danej veci išlo o určenie vlastníckeho
práva k spoločnej nehnuteľnosti, pričom žalobu podalo samotné pozemkové spoločenstvo. Z vyššie
uvedeného vyplynulo, že pozemkové spoločenstvo nebolo aktívne legitimovaným subjektom, keďže
nie je vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti. Na strane žalobcu mali v tomto prípade vystupovať všetci
spoluvlastníci. Žalobca- pozemkové spoločenstvo sa v konaní bránilo tým, že v zmysle stanov, ako
aj na základe uznesenia valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva je oprávnený konať za
podielových spoluvlastníkov. Súd však na túto námietku uviedol, že žalobca vznikol podľa zákona
181/1995 Z. z., pričom zo žiadneho jeho ustanovenia nevyplýva, že by sám navrhovateľ mohol
disponovať vlastníckym právom k majetku v jeho správe (pozn. k spoločnej nehnuteľnosti) resp. že
by sa sám mohol domáhať jeho priznania. Stanovy ani uznesenia valného zhromaždenia žalobcu
nesmú tomuto zákonu odporovať resp. a contrario musia byť s ním v súlade.
Obdobným prípadom sa zaoberal aj Ústavný súd SR, sp. zn. II. ÚS 348/2008, ktorý
rozhodoval na základe sťažnosti sťažovateľa- pozemkového spoločenstva. Toto namietalo
porušenie jeho práva na súdnu ochranu, keď všeobecné súdy zamietli jeho žaloby z dôvodu, že nie
je aktívne legitimovaný pre podanie žaloby o určenie vlastníckeho práva. Uviedol, že on (a nie jeho
členovia) je vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti. Opieral sa o to, že ako právny nástupca niekdajšej
pasienkovej spoločnosti založenej podľa zákonného článku X/1913 bol vedený ako vlastník
spoločnej nehnuteľnosti, a teda aj po jeho obnovení zákonom č. 181/1995 Z. z.(k zrušeniu
pasienkových spoločenstiev došlo zákonom SNR 2/1958 Zb.) je jej výlučným vlastníkom. Súdy však
v tomto prípade argumentovali tým, že súčasná platná právna úprava už nepredpokladá vlastníctvo
spoločnej nehnuteľnosti pozemkovým spoločenstvom. Ďalej Ústavný súd uviedol, že sťažovateľ ako
pozemkové spoločenstvo vznikol nanovo na základe zákona č. 181/1995 Z. z., a teda toto
spoločenstvo nemožno bez ďalšieho automaticky považovať za mechanické obnovenie niekdajšieho
spoločenstva bývalých urbárnikov, pretože jednak toto spoločenstvo bývalých urbárnikov bolo
zrušené zákonom č. 2/1958 Zb. a jednak z § 1 zákona č. 181/1995 Z. z. vyplýva, že tento zákon
neupravuje automatickú obnovu a tým automatický vstup do práv niekdajších urbárskych
spoločenstiev, ale upravuje nanovo vznik pozemkových spoločenstiev. Sťažovateľ iba
obhospodaruje a zveľaďuje už existujúci majetok v jeho správe, ktorý však naďalej ostáva
v podielovom spoluvlastníctve jeho členov. Aj v tomto prípade Ústavný súd poukazuje na nutnosť
zohľadniť pojmový aparát využívaný zákonom č. 181/1995 Z. z., ktorý na jednej strane pojednáva
o spoločnej nehnuteľnosti a na strane druhej o majetku pozemkového spoločenstva. Vo vyššie
uvedenom aj v tomto rozhodnutí súdy upozorňujú na fakt, že nejde o res iudicata, takže členom
pozemkového spoločenstva nič nebráni, aby vo vlastnom mene podali žalobu o určenie
vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam.
Ďalším rozhodnutím je rozhodnutie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 13C 729/1995.
Obdobne ako v predošlých prípadoch aj tu došlo k zamietnutiu návrhu pozemkového spoločenstva
z dôvodu nedostatku jeho aktívnej legitimácie. V tomto rozhodnutí súd vychádzal z rozhodovacej
praxe súdov na Slovensku vo veciach určovacích žalôb, podľa ktorých ak sa navrhovateľ domáha
určenia spoluvlastníctva, je potrebné, aby účastníkmi konania boli všetci spoluvlastníci (nerozlučné
spoločenstvo účastníkov konania). Súd si ďalej položil otázku či pozemkové spoločenstvo môže byť
vôbec jedným zo spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti. Súd k tomu uviedol, že zákon č.
181/1995 Z. z. vylučuje spoločenstvo z možnosti vlastniť podiel na spoločnej nehnuteľnosti, čo
nepriamo vyplýva z § 2 ods. 2 tohto zákona, podľa ktorého členom spoločenstva sú všetci
spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Vychádzajúc z elementárnej logiky, že samotné pozemkové
spoločenstvo nemôže byť zároveň jedným zo svojich členov, nezostáva nič iné, ako dospieť k vyššie
uvedenému záveru. I keď ide „len“ o rozhodnutie okresného súdu, s jeho nasledujúcimi závermi
možno jednoznačne súhlasiť. Je potrebné rozlišovať právne úkony, ktorých predmetom je prevod
vlastníckeho alebo iného vecného práva k spoločnej nehnuteľnosti a právne úkony, ktorých
obsahom sú činnosti bez vecnoprávnych dôsledkov k spoločnej nehnuteľnosti (napr.
poľnohospodárska prvovýroba resp. prenájom poľnohospodárskej pôdy). Práve v týchto činnostiach
môže pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vystupovať ako nielen zmluvná strana
v hmotnom práve, ale i ako účastník v spore. A contrario, nakoľko v celom zákone nie je zmienka
o možnosti pozemkového spoločenstva v mene svojich členov disponovať s ich spoluvlastníckymi
podielmi, nemôže spoločenstvo ako účastník vystupovať v súdnom konaní, ani v hmotnom
zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom sú vecné práva k spoločným nehnuteľnostiam. Vyplýva to
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explicitne z § 7 zákona č. 181/1995 Z, z., v zmysle ktorého členovia spoločenstva môžu prevádzať
svoj spoluvlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti. V žiadnom prípade tak nemôže urobiť samotné
pozemkové spoločenstvo.
Čo sa týka ochrany vlastníckeho práva všeobecne platí, že tejto ochrany sa môže domáhať
výlučne vlastník. To znamená, že vyššie uvedené rozlíšenie medzi spoločnou nehnuteľnosťou
a majetkom spoločenstva je potrebné použiť aj v tomto prípade. Ochrany vlastníckeho práva vo
vzťahu k spoločnej nehnuteľnosti sa môžu domáhať jedine spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti.
Okresný súd v Čadci svojím rozhodnutím, sp. zn. 10C 26/2008 aplikoval na prípad
pozemkového spoločenstva ustálenú rozhodovaciu prax súdov vo veciach nárokov podielových
spoluvlastníkov, osobitne ak ide o nároky podľa § 126 ods. 1 OZ, ktorá uznáva právo vo forme
aktívnej legitimácie ktoréhokoľvek, čo i len jedného z podielových spoluvlastníkov bez toho, aby sa
vyžadovala účasť všetkých dotknutých podielových spoluvlastníkov v súdnom konaní. V danom
prípade sa ochrany vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti domáhal iba jeden z členov
pozemkového spoločenstva, ktorý bol súčasne predsedom spoločenstva. Predpokladom úspešnosti
žaloby v tejto veci bolo, že člen spoločenstva, ktorý bol zároveň jeho predsedom, v konaní
vystupoval ako osoba fyzická- člen spoločenstva a nie ako štatutár konajúci v mene pozemkového
spoločenstva. V druhom prípade by totiž muselo dôjsť k zamietnutiu žaloby z dôvodu nedostatku
aktívnej legitimácie navrhovateľa- pozemkového spoločenstva.
Za vlastnícku žalobu sa považuje aj žaloba podľa § 135c OZ o vyporiadanie neoprávnenej
stavby. Krajský súd v Banskej Bystrici v rozhodnutí sp. zn. 15Co 5/2012 potvrdil rozsudok
okresného súdu vo výroku, ktorým zamietol návrh žalobcu na odstránenie oplotenia neoprávnenej
stavby z dôvodu nedostatku aktívnej legitimácie pozemkového spoločenstva na podanie tejto
žaloby. Z § 135c ods. 1 OZ totiž jasne vyplýva, že túto žalobu môže podať jedine vlastník pozemku,
ktorými sú v tomto prípade jednotliví členovia pozemkového spoločenstva. Toto rozhodnutie je však
zaujímavejší vo vzťahu k druhému uplatnenému nároku, ktorým je vydanie bezdôvodného
obohatenia vo výške nájmu za obdobie dvoch rokov spätne za užívanie pozemkov bez právneho
dôvodu. Vo vzťahu k tomuto nároku súd vyslovil, že pozemkové spoločenstvo je aktívne
legitimované, čo odôvodnil tým, že navrhovateľ ako právnická osoba má oprávnenie užívať
spoločnú nehnuteľnosť a hospodáriť na nej. Majetok spoločenstva je tvorený a je závislý od toho,
akým spôsobom spoločenstvo nakladá a hospodári so spoločnou nehnuteľnosťou, a aké sú z toho
výnosy, pričom tieto sú vo vlastníctve spoločenstva. Príjmy z prenájmu spoločnej nehnuteľnosti sa
teda stávajú majetkom spoločenstva a ak nastane situácia, že niekto užíva nehnuteľnosť
bezdôvodne, teda bez nájomnej zmluvy, je pozemkové spoločenstvo aktívne legitimované na
podanie návrhu na začatie konania.
V mnohých súdnych konaniach, v ktorých ide či už o určenie alebo o ochranu vlastníckeho
práva k spoločnej nehnuteľnosti, sa ukáže, že vlastnícke právo k nej je v katastri nehnuteľností
zapísané v prospech pozemkového spoločenstva. To znamená, že ako vlastník v evidencii figuruje
pozemkové spoločenstvo (s právnou subjektivitou) ako právnická osoba. Ako už bolo vyššie
uvedené, súčasný právny stav neumožňuje, aby výlučným vlastníkom resp. spoluvlastníkom
spoločnej nehnuteľnosti bolo pozemkové spoločenstvo, a preto nemožno tieto údaje považovať za
hodnoverné. Najčastejšie ide o pozostatky predošlej evidencie nehnuteľností, keď podľa zákonného
článku X/1913 mohlo byť pasienkové spoločenstvo vlastníkom pasienkov- spoločnej nehnuteľnosti
a tak bolo zapísané aj v pozemkovej knihe. V tomto prípade bude potrebné použiť § 78
katastrálneho zákona, podľa ktorého zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností
vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak sa
nepreukáže opak. Ak sa opak preukáže, správa katastra opraví zápis.
Vo vzťahu k aktívnej legitimácií pre podanie vlastníckych žalôb je vhodné položiť si otázku, či
možno do stanov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou zahrnúť generálne
splnomocnenie, podľa ktorého by pre spoločenstvo vyplývalo právo domáhať sa určenia a ochrany
vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti na súde. Podľa súčasnej právnej úpravy to možné nie
je. Ustanovenie § 24 Občianskeho súdneho poriadku totiž umožňuje zvoliť si za zástupcu jedine
fyzickú osobu alebo advokáta (zvoliť si za zástupcu právnickú osobu je možné jedine v prípadoch
uvedených v § 26 OSP, avšak tento prípad podeň nemožno subsumovať).
3

PORUŠENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA
Podľa § 7 zákona č. 181/1995 Z. z. členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj vlastnícky
podiel spoločnej nehnuteľnosti len za podmienok ustanovených o. i. v osobitnom predpise, pričom
zákon tu odkazuje na § 140 OZ, ktorý pojednáva o predkupnom práve spoluvlastníkov. To
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znamená, že ak podielnik prevedie svoj podiel na tretiu osobu (pričom nejde o osobu blízku) bez
toho, aby tento ponúkol na predaj ostatným podielnikom, poruší ich predkupné právo. Dotknutí
spoluvlastníci majú na výber tri možnosti- 1. budú sa domáhať relatívnej neplatnosti prevodu, 2.
budú od nadobúdateľa požadovať, aby nadobudnutý podiel previedol za rovnakých podmienok, za
akých ho nadobudol on, a v prípade, ak tak dobrovoľne neurobí, môžu sa domáhať nahradenia jeho
vôle rozhodnutím súdu, alebo 3. spoluvlastníci to nechajú tak a predkupné právo im zostane
zachované aj voči nadobúdateľovi podielu. Súd rieši prípady 1. a 2. Pri žalobe o určenie relatívnej
neplatnosti prevodu podielu súd zisťuje naliehavý právny záujem navrhovateľa na takomto určení.
V konaní na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 8C 108/2010 sa pozemkové
spoločenstvo domáhalo určenia relatívnej neplatnosti predaja podielu z dôvodu porušenia
predkupného práva. Súd v tomto prípade uviedol, že bol preukázaný naliehavý právny záujem
pozemkového spoločenstva ako navrhovateľa, pretože bez požadovaného určenia je právne
postavenie navrhovateľa neisté v tom, že je ohrozené nielen vlastnícke právo spoluvlastníkov,
ktorých záujmy má ochraňovať, ale je neistý aj okruh osôb tvoriacich jeho členskú základňu.
V danom prípade však súd návrh vo veci samej zamietol, pretože sa zistilo, že odporca si svoju
ponukovú povinnosť riadne splnil, avšak podielnici túto ponuku na odkúpenie podielu odmietli
s odôvodnením, že požadovaná kúpna cena je príliš vysoká. V tomto prípade v konečnom dôsledku
odporca- člen pozemkového spoločenstva svoj podiel previedol tak, že ho daroval tretej osobe.
K tomu sa súd uviedol, že porušením zákona nie je ani to, že odporca po urobení ponuky na
odpredaj voči ostatným spoluvlastníkom svoj spoluvlastnícky podiel scudzil darovaním. Ak by boli
členovia pozemkového spoločenstva prejavili záujem o kúpu podielu, potom by k darovaniu
nedošlo. Predkupné právo znamená povinnosť ponúknuť spoluvlastnícky podiel na predaj ostatným
spoluvlastníkom predtým, než je v prípade nezáujmu spoluvlastníkom scudzený akýmkoľvek iným
spôsobom (predajom, darovaním a pod.).
Obdobným vo vzťahu k zisteniu aktívnej legitimácie je rozhodnutie Okresného súdu Liptovský
Mikuláš, sp. zn. 4C 77/2012, v ktorom sa pozemkové spoločenstvo domáhalo určenia neplatnosti
kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia predkupného práva. Okresný súd žalobe vyhovel. Zaujímavými
na tomto rozhodnutí sú však iné okolnosti. V stanovách pozemkového spoločenstva bolo totiž
stanovené, že pri prevode spoluvlastníckeho podielu má spoločenstvo, okrem prevodu na blízke
osoby a členov, predkupné právo. Aj k tomuto som sa vyjadrila už vyššie- pozemkové spoločenstvo
nemôže nadobúdať podiely v sebe samom. Spomínané ustanovenie stanov si odporcovia
vysvetľovali tak, že v prípade, ak ide o prevod medzi členmi pozemkového spoločenstva (ktorými
oni v danom prípade boli), nemusí prevádzajúci spoluvlastník ponúknuť podiel ostatným
spoluvlastníkom. V tejto súvislosti však súd uviedol, že absencia kvalifikovanej ponuky zo strany
odporkyne 1) ostatným podielovým spoluvlastníkom má za následok neplatnosť kúpnej zmluvy, a to
bez ohľadu na to, že svoj spoluvlastnícky podiel prevádzala na člena alebo nečlena pozemkového
spoločenstva. Otázne je, či možno stanovami upraviť zákonné predkupné právo takým spôsobom,
aby sme vylúčili ponukovú povinnosť v prípade, ak by člen prevádzal svoj podiel na iného člena
pozemkového spoločenstva. Podľa môjho názoru § 140 OZ má charakter kogentnej právnej normy,
čo znamená, že sa od jej ustanovení nemožno odchýliť (zužovať jej rozsah prípadne jej použitie
úplne vylúčiť). Navrhovaná nová právna úprava pozemkových spoločenstiev však výslovne hovorí
o tom, že na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahujú
ustanovenia o predkupnom práve. Návrh zákona teda modifikuje použitie zákonného predkupného
práva upraveného v § 140 OZ.
Niekedy sa stáva, že účastníkmi je namietaná relatívna neplatnosť právneho úkonu z dôvodu
porušenia predkupného práva, súd však v konaní zistí neplatnosť absolútnu (na túto súd prihliada
ex offo, teda aj bez návrhu). O taký prípad išlo aj v konaní na Okresnom súde Spišská Nová Ves,
sp. zn. 2C 210/2008. V tomto konaní sa spoluvlastníci domáhali vyslovenia relatívnej neplatnosti
z dôvodu porušenia predkupného práva. Súd v konaní zistil, že podiel spoločnej nehnuteľnosti bol
prevedený na základe dodatku ku kúpnej zmluvy, ktorý však neobsahoval náležitosti
zrozumiteľného a určitého právneho úkonu- nebol špecifikovaný predmet prevodu, absentovala
výška odplaty, a preto bol takýto právny úkon vyhlásený za absolútne neplatný. V tomto prípade sa
už teda súd nezaoberal otázkou relatívnej neplatnosti.
V konaní pred Okresným súdom Brezno, sp. zn. 2C 274/2011 súd rozhodol o neplatnosti
kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia predkupného práva. Odporca sa bránil tým, že k porušeniu
práva nedošlo, pretože k nadobudnutiu vlastníckeho práva k podielu dôjde až vkladom do katastra
nehnuteľností (návrh na vklad vzal odporca počas súdneho konania späť), a teda medzi uzavretím
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zmluvy o prevode podielu a vkladom do katastra môže ešte dôjsť k splneniu ponukovej povinnosti.
Súd sa však s touto argumentáciou nestotožnil a vyslovil, že práva a povinnosti z predkupného
práva vznikajú okamihom, keď jeden zo spoluvlastníkov chce svoj podiel previesť na inú než blízku
osobu. To znamená, že člen pozemkového spoločenstva je povinný ponúknuť svoj podiel na predaj
už v čase, keď uňho vznikol úmysel tento predať a nie až v čase, keď už podiel predal, hoci ešte nie
s vecnoprávnymi účinkami (právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu do katastra). Ďalej súd
uviedol, že bez právoplatného rozhodnutia súdu je právny úkon považovaný za platný a postavenie
účastníkov neisté, a to bez ohľadu na skutočnosť, že došlo k späťvzatiu návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Inak by odporcom nič nebránilo na základe uvedenej
zmluvy opätovne podať návrh na vklad. Navrhovatelia teda preukázali naliehavý právny záujem na
určení neplatnosti kúpnej zmluvy.
Netypickým bol návrh podaný na Okresnom súde v Trenčíne, sp. zn. 24C 14/2007, v ktorom
sa navrhovatelia domáhali určenia neplatnosti darovacej zmluvy ako i určenia, že navrhovateľ 1)
ako darca od zmluvy odstupuje s odôvodnením, že uvedenou zmluvou bolo porušené predkupné
právo ostatných spoluvlastníkov. Súd navrhovateľovi 2) vyhovel vo výroku o určení neplatnosti
darovacej zmluvy, avšak návrh navrhovateľa 1) zamietol. Pokiaľ išlo o prvý žalobný návrh
(dovolanie sa relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy), tomuto súd nemohol vyhovieť, pretože
relatívnej neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil. Výrok o zamietnutí návrhu
na odstúpenie od zmluvy je odôvodnený tým, že súd má v rámci súdneho konania právomoc
vydávať v zásade deklaratórne rozhodnutia, pokiaľ ho zákon výslovne nesplnomocňuje na vydanie
konštitutívneho rozhodnutia. Rozhodnutie o určení, že navrhovateľ 1) od zmluvy odstupuje je
rozhodnutím konštitutívnym a súd v tomto prípade nie je zákonom splnomocnený na jeho vydanie.
Ďalšou možnosťou spoluvlastníka, ako sa domáhať nápravy pri porušení jeho predkupného
práva je domáhať sa nahradenia prejavu vôle nadobúdateľa súdnym rozhodnutím v prípade, ak
tento naňho dobrovoľne neprevedie nadobudnutý podiel. V konaní pred Okresným súdom v Žiline,
sp. zn. 17C 176/2011 sa však dotknutý spoluvlastník v petite žaloby domáhal uloženia povinnosti
uzatvoriť s ním kúpnu zmluvu v znení, ktoré bolo súčasťou jeho návrhu. Predmetom danej zmluvy
boli podiely na viacerých listoch vlastníctva. V konaní sa ukázalo, že vo vzťahu k niektorým
podielom nebola splnená podmienka aktívnej legitimácie navrhovateľa (tzn. že z listov vlastníctva
nevyplývalo jeho vlastnícke právo k nim). Súd tento návrh v celom rozsahu zamietol. Okresný súd
vyslovil, že v danom prípade vymedzenie petitu návrhu ako „uloženie povinnosti odporcom uzatvoriť
s navrhovateľom kúpnu zmluvu“ nie je vhodným prostriedkom ochrany práva navrhovateľa.
Navrhovateľ sa odvolal, pričom podstatnou odvolacou námietkou bolo, že ak súd zistil, že k určitým
podielom nemá vlastnícke právo, mal žalobu v tejto časti zamietnuť a v ostatnej časti jej vyhovieť.
Krajský súd v Žiline k tomu uviedol, že o žalobe žiadajúcej uloženie povinnosti uzatvoriť zmluvu
určitého obsahu uvedeného v návrhu na začatie konania, môže súd rozhodnúť len tak, že návrhu
celkom vyhovie alebo ho zamietne. Nemôže však sám obsah zmluvy modifikovať. Žaloba žiadajúca
uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu určitého obsahu je osobitným typom žaloby. Aj keď v zásade
ide o žalobu na plnenie v zmysle § 80 ods. 1 písm. b) OSP, má svoje špecifiká vo vzťahu k iným
žalobám na plnenie (klasickej žalobe na plnenie možno vyhovieť aj čiastočne). Vhodnejšie znenie
petitu by teda bolo, ak by sa navrhovateľ domáhal nahradenia prejavu vôle odporcu, teda aby urobil
prejav obsahovo zhodný s prejavom navrhovateľa, ktorý k uzavretiu zmluvy smeruje. V takom
prípade by súd návrhu navrhovateľa mohol vyhovieť vo vzťahu k podielom, ku ktorým mal
preukázané vlastnícke právo.
4

URČENIE NEPLATNOSTI ZMLÚV
Aj v týchto konaniach je potrebné skúmať to, či je navrhovateľ aktívne legitimovaným na
podanie návrhu. Aktívna legitimácia je tu daná (obdobne ako v kapitole predošlej) preukázaním
naliehavého právneho záujmu na určení, či tu právny vzťah je alebo nie je.
Pomerne komplikovaným je rozhodnutie Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 7C
252/2010. V tomto konaní sa pozemkové spoločenstvo A domáhalo absolútnej neplatnosti kúpnej
zmluvy, ktorú uzatvorilo pozemkové spoločenstvo B s treťou osobou (odporcovia). Pozemkové
spoločenstvo B totiž požiadalo správu katastra, aby vzhľadom na určité súdne rozhodnutie (ktorým
bolo rozhodnuté o neplatnosti kúpnych zmlúv, pričom na strane žalobcov vystupovali obe
pozemkové spoločenstvá) boli na príslušné LV opätovne zapísaní ako vlastníci jednotliví podielnici
pozemkového spoločenstva B. Správa katastra však nevykonala zápis na jednotlivých
spoluvlastníkov- fyzické osoby (členov pozemkových spoločenstiev A aj B), ale na samotné
pozemkové spoločenstvo B, ktoré následne previedlo nehnuteľnosti na tretiu osobu. Navrhovateľ-
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pozemkové spoločenstvo A tvrdil, že skutočnými vlastníkmi prevedených nehnuteľností boli členovia
pozemkového spoločenstva A a pozemkového spoločenstva B. V konaní sa ukázalo, že zápis
v katastri nehnuteľnosti nie je hodnoverný, a preto súd v tomto konaní dospel k záveru, že keďže
pozemkové spoločenstvo B nikdy nebolo vlastníkom predmetných nehnuteľností, nemohlo kúpnou
zmluvou previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam. V zmysle zásady, že nikto nemôže previesť
na iného viac práv než má sám, nedošlo k platnému prevodu vlastníckeho práva, a teda právny
úkon je absolútne neplatný podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Nositeľmi vlastníckeho práva boli
jednotliví podieloví spoluvlastníci, fyzické osoby (členovia pozemkového spoločenstva
A a pozemkového spoločenstva B), ktorí však kúpnu zmluvu neuzavreli. V tomto konaní sa taktiež
skúmala aktívna legitimácia pozemkového spoločenstva A. Súd dospel k záveru, že navrhovateľ
môže mať právny záujem na určení neplatnosti právneho úkonu, keďže tento právny úkon mal vplyv
na rozsah majetku, s ktorým hospodári a ktorý môže priniesť väčšie zisky pre jednotlivých
podielnikov. Neplatnosť zmluvy mohli samozrejme žalovať i jednotliví podieloví spoluvlastníci, ale
toto právo patrí aj pozemkovému spoločenstvu. Pozemkové spoločenstvo v tomto konaní (obdobne
ako vo vyššie spomínanom rozhodnutí sp. zn.15Co 5/2012) preukázalo svoj naliehavý právny
záujem v tom zmysle, že keďže má oprávnenie hospodáriť a užívať spoločnú nehnuteľnosť a z tohto
hospodárenia mu plynú výnosy, ktoré sa stávajú jeho majetkom, má tiež záujem na tom, aby bol
zistený rozsah spoločnej nehnuteľnosti, ktorú má v správe, pretože od veľkosti výmery spoločnej
nehnuteľnosti závisia aj výnosy, a teda veľkosť majetku pozemkového spoločenstva.
V konaní na okresnom súde sa pozemkové spoločenstvo domáhalo vydania a vypratania
spoločnej nehnuteľnosti. Súd tu ako prejudiciálnu riešil otázku neplatnosti nájomných zmlúv, na
základe ktorých odporkyňa užívala pozemky, ktoré navrhovateľ žiadal vydať. Súd zistil neplatnosť
týchto zmlúv z dôvodu, že nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou, ku ktorému patrí aj nájom
pozemkov, neprešlo schvaľovacím procesom valného zhromaždenia, nebol teda daný súhlas
spoluvlastníkov na prenájom ich podielov. Súd sa teda vyjadril, že pokiaľ k takémuto schváleniu
nedošlo, bola daná oprávnenosť žaloby na vydanie a vypratanie nehnuteľností, pretože v rozpore so
stanovami bola podpísaná zmluva o nájme pôdy so žalovanou. Rozhodnutie okresného súdu
potvrdil ak Krajský súd v Žiline, sp. zn. 13Cob 416/2011. Podľa môjho názoru však v oboch
stupňoch konania došlo k pochybeniu, pretože pozemkové spoločenstvo ako navrhovateľ nebolo
aktívne legitimované na podanie žaloby o vydanie a vypratanie spoločnej nehnuteľnosti, keďže nie
je jej vlastníkom. Túto žalobu mali podať členovia pozemkového spoločenstva (viď vyššie). Aktívne
by legitimovaným pozemkové spoločenstvo bolo, ak by sa domáhalo iba vyslovenia neplatnosti
nájomných zmlúv (keďže v tomto prípade ide o správu spoločnej nehnuteľnosti, kde je daná aktívna
legitimácia pozemkového spoločenstva, viď rozhodnutia sp. zn. sp. zn. 7C 252/2010 a 15Co
5/2012). Aj v tomto prípade by to však bolo otázne, pretože neplatnosti sa nemôže domáhať ten, kto
ju sám spôsobil, pričom pozemkové spoločenstvo ju spôsobilo tým, že súhlas s prenájmom nebol
daný uznesením valného zhromaždenia. Pozemkové spoločenstvo teda opomenulo svoju povinnosť
v rámci schvaľovacieho procesu, čím vyvolalo neplatnosť nájomných zmlúv (pozemkové
spoločenstvo nemalo danú spôsobilosť na uzavretie nájomnej zmluvy z dôvodu absencie súhlasu
spoluvlastníkov s takýmto prenájmom).
Na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 10C 10/2011 sa navrhovateľ domáhal
vyslovenia neplatnosti časti nájomných zmlúv- vo vzťahu k niektorým pozemkom- ktoré uzatvorilo
pozemkové spoločenstvo s istým podnikateľom. Vyhlásil, že on sa necíti byť členom pozemkového
spoločenstva, a preto pozemkové spoločenstvo nemalo právo prenajať aj jeho podiely. Svoj návrh
odôvodnil tým, že na základe kúpnej zmluvy uzavretej s bývalými podielovými spoluvlastníkmi sa
stal vlastníkom uvedených pozemkov. Jeho právni predchodcovia podľa neho nikdy nepristúpili
k zmluve o založení pozemkového spoločenstva, a preto sa nikdy nemohli stať jeho členmi.
Navrhovateľ preto uvádzal, že naňho ako na právneho nástupcu neprešli práva a povinnosti člena
pozemkového spoločenstva a že ani on nemieni pristúpiť k zmluve o založení spoločenstva.
Odvolával sa na určité ustanovenie stanov, ktoré konštatuje, že každý, kto sa stáva vlastníkom
podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení spoločenstva, a to do dvoch mesiacov
od nadobudnutia tohto vlastníctva, pokiaľ sa tak sám rozhodne. Súd v tejto súvislosti uviedol, že
navrhovateľ sa dňom nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti stal
členom pozemkového spoločenstva. Uviedol, že § 8 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z. z. viaže vznik
členstva v pozemkovom spoločenstve na nadobudnutie vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti,
pričom nevyžaduje pristúpenie nadobúdateľa podielu k zmluve o založení spoločenstva. Rovnako §
ods. 15 ods. 2 zák. č. 181/1995 Z. z. viaže vznik a zánik členstva na prevod alebo prechod podielu
na spoločnej nehnuteľnosti ako na objektívnu právnu skutočnosť, ku ktorej nie je ako podmienka
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vzniku členstva potrebné pristúpenie k zmluve o založení spoločenstva. Ustanovenie § 15 ods. 3
síce upravuje povinnosť každého nadobúdateľa podielu pristúpiť k zmluve o založení spoločenstva
do 2 mesiacov od nadobudnutia vlastníctva podielu, to však nič nemení na skutočnosti, že vznik
členstva je viazaný na okamih nadobudnutia podielu spoločnej nehnuteľnosti. V rozpore
s uvedeným ustanovením nie je ani vyššie uvedené ustanovenie stanov a nemá ani vplyv na vznik
členstva v pozemkovom spoločenstve. Možno teda zhrnúť, že členstvo vzniká ex lege prevodom
alebo prechodom podielu na spoločnej nehnuteľnosti, bez toho aby k tomu musela pristúpiť ďalšia
právna skutočnosť v podobe právneho úkonu pristúpenia k zmluve o založení spoločenstva.
Ustanovenie § 15 ods. 3 zákona č. 181/1995 Z. z. zakotvuje povinnosť a nielen možnosť pristúpiť
k zmluve o založení spoločenstva, nadobúdateľ nemá na výber. Aj ak k zmluve o založení
spoločenstva nepristúpi, vo vzťahu k vzniku členstva je to irelevantné. Uvedené rozhodnutie bolo
potvrdené aj Krajským súdom v Žiline, sp. zn. 5Co 453/2011.
Na záver tejto kapitoly sa budem venovať domáhaniu sa neplatnosti nájomnej zmluvy
u pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity. V konaní sp. zn. 17C 89/2010 pred
Okresným súdom v Nitre išlo o vydanie predbežného opatrenia za účelom, aby odporca (nájomca)
nenakladal s nehnuteľnosťami pozemkového spoločenstva a to až do právoplatného skončenia
súdneho sporu medzi účastníkmi o určenie neplatnosti zmluvy o prenájme nehnuteľností.
Navrhovatelia (členovia pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity) svoj návrh na vydanie
predbežného opatrenia odôvodňovali neplatnosťou nájomnej zmluvy z dôvodu, že pozemkové
spoločenstvo nemalo spôsobilosť na právne úkony- na podpísanie nájomnej zmluvy (dokonca chýba
jeho právna subjektivita), pričom odporca užíva predmet nájmu na základe absolútne neplatného
právneho úkonu a bez právneho dôvodu zasahuje do práv vlastníkov prenajatých nehnuteľností.
Takéto prípady neplatnosti rôznych zmlúv sú pomerne časté, keď spoločenstvo bez právnej
subjektivity vystupuje ako zmluvná strana, teda ako subjekt práva.
5

NEDELITEĽNOSŤ A ZÁKAZ DROBENIA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
Výklad pojmu spoločná nehnuteľnosť vo svojom náleze podal Ústavný súd SR, sp. zn. III.
ÚS 154/2010-44. V tomto konaní sťažovateľky namietali o. i. porušenie ich vlastníckeho práva.
Správa katastra totiž odmietla zavkladovať darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bol prevod podielov
spoločnej nehnuteľnosti s odôvodnením, že zmluvou došlo k porušeniu zákazu drobenia pozemkov
podľa § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. Išlo o darovanie medzi dvoma členkami pozemkového
spoločenstva, kedy darkyňa darovala časť svojho spoluvlastníckeho podielu na jednotlivých
parcelách spoločnej nehnuteľnosti, pričom výmera niektorých z parciel (pozemkov) nedosahovala
výmeru 2000 m2. Správa katastra a takisto aj krajský súd, na ktorý bol podaný opravný prostriedok
proti rozhodnutiu správy katastra, ustálili, že zákaz drobenia sa vzťahuje osobitne na každú parcelu
zahrnutú do spoločnej nehnuteľnosti, na ktorej hospodári pozemkové spoločenstvo. To v danom
prípade znamená, že podiel na každej parcele musí mať minimálnu výmeru 2000 m2. K takémuto
názoru sa následne pripojil aj Najvyšší súd SR, sp. zn. 2 Sžo 170/2009. Najvyšší súd SR
argumentoval tým, že predmetom prevodu- v tomto prípade darovania- a teda aj predmetom
občianskoprávnych vzťahov nebola spoločná nehnuteľnosť, ale jednotlivé parcely; tak je predmet
darovania uvedený v darovacej zmluve a tak sú nehnuteľnosti evidované v katastri, ktorého právna
3
úprava je odlišná od právnej úpravy upravujúcej v minulosti vedenie pozemkových kníh . Právnym
dôvodom zamietnutia návrhu na vklad teda v danom prípade bolo nedodržanie príslušných
ustanovení zákona č. 180/1995 Z. z. a zákona č. 181/1995 Z. z. o zákaze drobenia pozemkov.
Podľa názoru Ústavného súdu však ustanovenia o zákaze drobenia pozemkov dodržané boli,
pretože pri prevode podielu alebo jeho časti dochádza síce k prevodu častí jednotlivých parciel, ale
tie pre účely aplikácie § 4 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z. je potrebné zrátať, pretože v uvedenom
ustanovení sa jednoznačne hovorí o zákaze vzniku vlastníckych podielov (nie pozemkov) spoločnej
nehnuteľnosti menších než 2000 m2. K drobeniu pôdy by dochádzalo len v tom prípade, ak by pri
prevode časti spoluvlastníckeho podielu bol súčet výmer jednotlivých pozemkov označených
parcelnými číslami patriacich do tohto prevádzaného podielu v súhrne menší ako 2000 m2, resp.
vtedy, ak by prevodcovi ostal podiel (v súhrne) menší ako 2000 m2.

3

V minulosti predpisy, ktoré sa vzťahovali na úpravu právnych pomerov majetku bývalých
urbarialistov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, ktoré tento majetok, hoci pozostával
z viacerých parciel, chápali ako jedno pozemkovoknižné teleso.
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Správa katastra a takisto aj súdy považovali za totožné pojem pozemok, ktorý používa
zákon 180/1995 Z. z., a pojem spoločná nehnuteľnosť, s ktorým operuje zákon 181/1995 Z. z.
Zákon 180/1995 Z. z. vo svojom § 23 ods. 1 hovorí o zákaze drobenia pozemkov pod stanovenú
výmeru, zatiaľ čo zákon 181/1995 Z. z. vo svojom § 4 ods. 2 hovorí o zákaze drobenia
spoluvlastníckych podielov pod stanovenú výmeru. Nie je preto možné na drobenie podielov
spoločnej nehnuteľnosti použiť zákon 180/1995 Z. z., ktorý ma povahu lex generalis k zákonu
181/1995 Z. z. (lex specialis). Uvedené potvrdzuje aj samotný zákon 180/1995 Z. z., ktorý v § 21
ods. 2 ustanovuje, že podmienky drobenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctve
členov pozemkových spoločenstiev upraví osobitný predpis, ktorým je zákon 181/1995 Z. z.
Nedeliteľnosťou a zákazom drobenia spoločnej nehnuteľnosti sa zaberal Okresný súd
v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 8C 108/2010. Pozemkové spoločenstvo ako navrhovateľ tu namietalo
porušenie ustanovení o nedeliteľnosti vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti, pretože nedošlo
k prevodu všetkých podielov zapísaných na všetkých listoch vlastníctva, a tiež uviedlo, že došlo
k drobeniu spoločnej nehnuteľnosti, pričom sa odvolávalo na vyššie spomínané rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sžo 170/2009 (ktoré však bolo spomínaným nálezom Ústavného
súdu zrušené). Člen pozemkového spoločenstva ako odporca sa bránil tým, že žiadne ustanovenie
zákona ani stanov neupravuje povinnosť previesť podiely na všetkých listoch vlastníctva, pričom ani
všetci členovia pozemkového spoločenstva nemajú spoluvlastnícky podiel na všetkých pozemkoch
zapísaných na všetkých listoch vlastníctva. Vo vzťahu k porušeniu zákazu drobenia podielov
uviedol, že ani po prevedení podielu darovaním na žiaden podiel spoluvlastníkov nepripadá výmera
menej ako 2000 m2. V tomto prípade bola darovaním prevedená časť podielu na pozemku
spoločnej nehnuteľnosti zapísaného na jednom liste vlastníctva, pričom výška časti podielu, ktorú si
prevodca ponechal spĺňala výmeru 2000 m2 a aj výmera prevedenej časti podielu spĺňala uvedenú
výmeru. Súd dal teda za pravdu odporcovi, keď zistil, že prevodom k drobeniu podielov nedošlo
a vo vzťahu k porušeniu zákazu nedeliteľnosti uviedol, že nadobúdateľ získal z každej konkrétnej
parcely (pozemku), zapísanej na jednom liste vlastníctva, podiel. Z uvedeného vyplýva, že ak sú
pozemky, ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť zapísané na viacerých listoch vlastníctva nie je
porušením nedeliteľnosti, ak člen spoločenstva prevedie podiely zapísané len na jednom liste
vlastníctva. Porušením nedeliteľnosti by bola situácia, ak by previedol len niektoré zo
svojich podielov zapísaných na jednom liste vlastníctva.
6

ZÁVER
Množstvo konaní pred súdom sa týka určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
(z dôvodu neuznášaniaschopnosti, falšovania splnomocnení na hlasovanie na valnom zhromaždení,
zvolania valného zhromaždenia neoprávnenou osobou), registrácie údajov v registri pozemkových
spoločenstiev, reštitúcií, keďže podľa zákona č. 229/1991 Zb., konkrétne § 6 ods. 1 písm. d) a e)
oprávneným (fyzickým) osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo inú právnickú
osobu v dôsledku odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. a zákona SNR
č. 2/1958, ktorými boli zrušené lesné a pasienkové spoločenstvá. Takisto sú na súd podávané
návrhy podľa § 24 zákona č. 181/1995 Z. z., podľa ktorého súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí
právny záujem, rozhodnúť o zrušení spoločenstva a o jeho likvidácií, ak sa o. i. jeho založením
porušil zákon. V tomto konaní sú otázne minimálne dve skutočnosti- či právo na podanie takéhoto
návrhu premlčuje a čo s právnymi úkonmi urobenými počas existencie pozemkového spoločenstva.
Podľa môjho názoru v tomto prípade ide o domáhanie sa absolútnej neplatnosti právneho úkonu
založenia pozemkového spoločenstva, pričom právo domáhať sa tejto neplatnosti nepremlčuje.
Právny úkon založenia je neplatný ex tunc, teda pozemkové spoločenstvo neexistovalo už od
začiatku, v dôsledku čoho sú všetky jeho právne úkony absolútne neplatné, keďže ich robil niekto,
kto nemal spôsobilosť na právne úkony a dokonca ani právnu subjektivitu.
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PRÁVNA KAUZALITA V OBCHODNOM PRÁVE SR A EÚ
Jana Mitterpachová
Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá príčinnou súvislosťou ako jedným z predpokladov vzniku
zodpovednosti za škodu. Predmetom príspevku je definícia a vymedzenie pojmu kauzálneho nexu z
hľadiska vedy a judikatúry. Autorka sa v príspevku zaoberá právnymi názormi na inštitút kauzality a
ich vývojom v rámci teórií, ktoré sú aktuálne presadzované v rozhodnutiach súdov v Slovenskej a
Českej republike spoločne v kontexte s aktuálnymi európskymi trendmi. Súčasťou je aj náčrt právnej
úpravy kauzality v soft law Európskej únie.
Kľúčové slová: Zodpovednosť za škodu, príčinná súvislosť, PETL, PECL, DCFR, teória
podmienky, teória adekvátnej príčinnej súvislosti, teória ochrannej normy.
Abstract: The author in this article deals with causation as a prerequisite of liability for damage. The
object of this article is the definition and outline of the term of the causal nexus according to
jurisprudence and jurisdiction. The author in this article deals with the legal opinion on the institute of
causality and its development in the range of the theories that are currently enforced the decisions
of the courts in the Slovak and Czech Republic together in context with current European trends.
Article also includes an outline of the proposals of causality in soft law of the European Union.
Key words: Liability for damage, causation, PETL, PECL, DCFR, theory of the condition, theory of
the adequate causation, theory of the protective norm.
1

VŠEOBECNE O KAUZALITE
Kauzalita - príčinná súvislosť je jedným z najdôležitejším a najzložitejšie preukazovateľným
predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Príčinná súvislosť je konštantou kategóriou, ktorá sa
vyskytuje nielen v oblasti súkromno-právnej zodpovednosti za škodu, ale v oblasti zodpovednosti za
škodu všeobecne – aj v oblasti verejno-právnej zodpovednosti vrátane zodpovednosti v zmysle
predpisov medzinárodného práva. Príčinná súvislosť však nie je len právnou kategóriou, ale do
oblasti práva bola prenesená z prírodných vied, a svoj základ má vo formálnej logike. „Konštrukcia
1
príčinnej súvislosti v práve sa nemôže odlišovať od všeobecného chápania príčinnej súvislosti.“
Kauzalita skúma príčinnú súvislosť medzi príčinou a následkom, kde príčinou sa rozumie
protiprávny úkon spočívajúci najčastejšie v porušení právnej povinnosti (predstavujúci tzv. causu)
a následkom vznik škody (predstavujúci tzv. nexus), ich vzájomné väzby podmienenosť causy a
nexu. „Tento zložitý vzťah sa formuje na základe pôsobenia určitých objektívnych faktorov, vrátane
správania sa zainteresovaných subjektov, ktoré vo svojom komplexe vytvárajú dispozície na vznik
2
protiprávneho úkonu smerujúceho k vzniku škody.“ „Príčinou škody môže byť len tá okolnosť, bez
existencie ktorej by škodový následok nevznikol. Pritom nemusí ísť o príčinu jedinú, ale stačí, ak ide
o jednu z príčin, ktorá sa podieľa na nepriaznivom následku, o ktorého odškodnenie ide, a to ako
3
príčinu podstatnú.“
Musí ísť o takú súvislosť, pri ktorej škoda vzniká ako následok konkrétneho porušenia
právnej povinnosti. „Vo vzájomnej súvislosti javov má každý následok niekoľko vzájomne
súvisiacich príčin, rovnako ako každá príčina je ďalej následkom iných príčin a následok príčinou
iných následkov. V rade vzájomne súvisiacich príčin, ktoré spôsobujú určitý následok, nie sú všetky
príčiny rovnako významné. Niektoré z nich sú dôležitejšie (hlavné príčiny) a pre určitý následok
1

Suchoža J. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, Bratislava: Eurounion. 2007, str. 656
Suchoža J. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, Bratislava: Eurounion. 2007, str. 656
3
Fekete I.: Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex. 2011, str. 1055
2
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rozhodujúce, iné sú menej významné, ale pre určitý následok nutné, ďalšie sú podružné, pre
následok nevýznamné. Posúdenie, ktoré príčiny sú hlavné a ktoré podružné, je vecou hodnotenia
všetkých okolností konkrétneho prípadu. Ak je protiprávny úkon jednou z príčin skutočne vzniknutej
škody, a to jednou z hlavných príčin, je daná príčinná súvislosť medzi ním a vzniknutou škodou (Ro
4
NS ČR sp.zn. 5 Cz 39/1965).“ „Príčinnú súvislosť ako vzťah príčiny a následku je potrebné
v prípade pôsobenia viacerých príčin (a z nich vyplývajúcich následkov) chápať ako reťazenie príčin
a následkov nielen v postupnosti vecnej, ale i postupnosti časovej.“ (Ro NS ČR z 26.3.2008, sp.zn.
5
32 Cdo 192/2007)
Príčinná súvislosť má povahu vzťahu objektívneho, nezávislého na vôli a vedomí osoby,
ktorá právnu povinnosť spôsobila. Predpoklad kauzálneho vzťahu je nevyhnutné skúmať v súvislosti
s konkrétnymi okolnosťami prípadu. „Zistenie a objasnenie príčinnej súvislosti je zistením skutkovým
– súvislosť medzi príčinou, t.j. deliktuálnym (deliktným) konaním a následkom, t.j. škodou, musí byť
6
vecná.“ „Skúmanie príčinnej súvislosti je vždy spojené s hľadaním javu, ktorý škodu spôsobil.
Všeobecne však platí, že ak existuje ku škode niekoľko relevantných príčin, je potrebné zistiť
a vyhodnotiť ich vplyv a odstupňovanie (gradáciu) vo vzťahu k následku (škode). Otázka príčinnej
súvislosti medzi určitým protiprávnym úkonom a konkrétnou škodou je otázkou skutkovou; súd
zisťuje jej existenciu. Právnym posúdením je vymedzenie, medzi akou ujmou (ako následkom)
a akou skutočnosťou ako príčinou tejto ujmy má byť príčinná súvislosť zisťovaná. Pre posúdenie
vzniku zodpovednosti za škodu má preto zásadný význam otázka, v čom konkrétne spočíva škoda
(majetková ujma), za ktorú sa požaduje náhrada. Práve vo vzťahu medzi konkrétnou ujmou
poškodeného (ak vznikla) a konkrétnym konaním škodcu (ak je protiprávne) sa zisťuje príčinná
7
súvislosť.“ (Ro NS ČR z 27.8.2008, sp.zn. 32 Cdo 2749/2007) „Škoda musí byť
8
nesprostredkovaným následkom protiprávnosti ako príčiny.“ Príčina musí byť priama, nie
9
sprostredkovaná . „Súdna prax v SR príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním a škodou
vykladá príliš úzko (normatívne) a nie z hľadiska subjektívneho práva poškodeného ako práva na
náhradu škody. Najvyšší súd SR napr. uviedol:„O vzťah príčinnej súvislosti medzi porušením
prevenčnej povinnosti a škodou v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka ide, ak je medzi porušením
povinnosti predchádzať škodám a škodou vzťah príčiny a následku. Atribútom príčinnej súvislosti je
„priamosť“ pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza
následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný,
10
neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný (Ro NS SR sp.zn. 2 Cdo 292/2006).“ Ak je
kauzálna súvislosť prerušená, ide o tzv. nepriamu škodu (remote damage), ktorá však v zmysle
chápania našej judikatúry nepodlieha náhrade.
„Otázka príčinnej súvislosti medzi konaním alebo opomenutím škodcu a vznikom škody je
11
otázkou skutkovou, nie právnou (Ro NS ČR z 21.2.2002 sp.zn. 21 Cdo 300/2001).“ „Príčinnú
12
súvislosť nemožno zamieňať ani za súvislosť časovú (Rc 7/1992).“ V prípade príčinnej súvislosti
treba predovšetkým podotknúť, že časová súvislosť nie je sama o sebe rozhodujúca, môže však
pomôcť posúdeniu vecnej súvislosti. „Pri porušení právnej povinnosti môže tiež dôjsť k celému
reťazcu ďalších udalostí, z ktorých v danom prípade až štvrtá alebo piata spôsobí škodu. V týchto
prípadoch platí pravidlo, že za tzv. medzipríčiny zodpovedá ten, kto ich spôsobil – t.j. ten, kto
spôsobil prvú príčinu, zodpovedá za následky, ktoré privodila ďalšia udalosť z nej vzniknutá; to ale
13
len za predpokladu, že reťazec postupne vznikajúcich príčin nie je ničím prerušený.“
4
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„Príčinná súvislosť, ktorá vedie od škodovej udalosti ku škode môže byť dosť zložitá.
Zložitosť môže spočívať nielen v tom, že niekedy je sprostredkovaná (prechádza určitým „uzlom“),
14
ale i v tom, že často tá istá udalosť spôsobí uno actu viac druhov škôd.“ „Ak je príčin, ktoré
z časového hľadiska pôsobia následne (ide o tzv. reťazec postupne nastupujúcich príčin
a následkov), viac, musí byť ich vzťah k vzniku škody natoľko prepojený, že už z pôsobenia prvotnej
15
príčiny možno odôvodnene vyvodiť vecnú súvislosť so vznikom škodového následku.“ Rovnako
problematickou býva aj otázka príčinnej súvislosti, ak škodu spôsobí viac osôb, pričom ide o také
konanie, kedy nie je možné určiť, kto škodu skutočne spôsobil. Aj v tejto situácii súd rozhodol: „Ak
výsledkom spoločnej vopred dohodnutej protiprávnej činnosti viacerých škodcov je škoda, ktorá
bezprostredne vznikla pôsobením len niektorého z nich, je treba vyvodiť, že škoda vznikla
v príčinnej súvislosti aj s protiprávnym konaním tých, ktorí svojím počínaním bezprostredný škodový
následok nevyvolali, ak napriek tomu podstatným spôsobom prispeli ku vzniku škody.“ (Ro NS ČR
16
z 22.8.2002, sp.zn. 25 Cdo 2126/2000)
Dokazovanie tejto zložky zodpovednosti za škodu je pomerne obtiažne a napriek tomu, že
s absolútnou istotou preukázať tento predpoklad zodpovednosti sa podarí len zriedkavo, skôr sa
treba zamerať na skutočnosť, že bez škodcovho konania by škoda vôbec nevznikla. „Príčinnú
súvislosť spravidla dokazuje poškodený. V Obchodnom zákonníku sú však upravené aj prípady, keď
17
príčinnú súvislosť zákona predpokladá (§ 533 ods. 1 OBZ a § 622 ods. 1 OBZ).“
Významnou otázkou kauzality v zodpovednostných vzťahoch je porovnanie a vzťah právnej
a faktickej kauzality. Faktickou kauzalitou môžeme označiť kauzalitu, ktorá má svoj striktný základ
vo formálnej logike, kauzalitu však v právnom význame nikdy nemôžeme stotožňovať s kauzalitou
v zmysle prírodného úkazu. „Kauza škody v zmysle prírodného úkazu je niečo úplne iné ako kauza
škody v zmysle právnom. Musíme obe rozlíšiť. Ak máme na mysli, že povinnosť nahradiť škodu je
určená skutkovou podstatou, je medzi danou skutkovou podstatou a subjektívnou povinnosťou
pomer podmieňujúceho k podmienenému. Povinnosť nie je však žiadny prírodný jav, a preto
18
nemôže daná skutková podstata byť príčinou subjektívnej povinnosti nahradiť škodu.“ Faktická
kauzalita – napriek tomu, že ide o kauzalitu v právnom význame - je predstavovaná teóriou
podmienky (pozri nižšie), a jej dôsledkom je názor na základe protiprávny úkon musí byť takou
príčinou, bez ktorej by ku škodlivému následku nedošlo, pričom nemusí ísť o príčinu jedinú, ale
19
postačí, ak ide o jednu príčinu, ktorá je dôležitá, podstatná a značná . Naproti tomu právnou
kauzalitou sa rozumie kauzalita, pri ktorej sú zohľadňované aj iné okolnosti predvídané právnou
normou, kedy je kauzalita v konkrétnom prípade založená predpokladmi právnej normy (majúcej
prípadne charakter domnienky), pri ktorej sa zohľadňujú také javy, ktoré na základe
odôvodniteľného (príp. rozumného a spravodlivého) faktickú kauzalitu buď vylučujú alebo zakladajú
(napríklad nedostatok kauzality, vylúčenie alebo založenie kauzality pri viacerých škodcoch, ktorí
možno škodu nespôsobili a zodpovedajú buď solidárne alebo proporciálne a pod.). Čo sa týka
vzťahu uvedených kauzalít, takmer v každom právnom poriadku resp. v názoroch právnej vedy
európskych štátoch nemôžeme nájsť odklon od chápania kauzality na základe vzťahu oboch
kauzalít. V angloamerickom systéme sa na to napríklad využíva tzv. but-for test. Faktická kauzalita
v anglo-americkom právnom systéme "sa prakticky zaoberá tým, či zavinenie žalovaného bolo
20
nevyhnutnou podmienkou vzniknutej straty“ . „Tento „but-for-test“ je založený na zodpovedaní
21
otázky: vznikla strata na základe relevantného správania alebo opomenutia žalovaného?“ Ak áno,
žalovaný je zvyčajne na základe tejto skutočnosti zodpovedný za stratu. Ak nie, žalobca môže
14
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preukázať alternatívne túto absenciu, a to preukázaním pravdepodobných okolností, ktoré tvoria
22
právnu kauzalitu.
Na základe but-for testu musí žalobca preukázať existenciu línie príčinných
súvislostí na základe pravdepodobnosti, kde sa táto pravdepodobnosť pohybuje v hodnote nad
23
50%. Na základe uvedeného aj anglické právo pozná tzv. dualizmus medzi faktickou a právnou
kauzalitou, pričom pri právnej kauzalite ide o zodpovedanie otázky, či nedošlo k prerušeniu rady
príčinných súvislosti, ale či je možné vzťah medzi konaním a opomenutím opísať slovami ako
24
priamy (direct), blízky (proximate), predvídateľný (forseeable) alebo vzdialený (remote).
2

HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY A NÁZOROV NA KAUZALITU
Napriek tomu, že sa môže zdať, že v takej kategórii akou je kauzalita, ktorá je založená
z veľkej časti na pravidlách formálnej logiky a skúmania logických súvsťažností, nie je možné
zaznamenať trendy a vývoj právnej úpravy, nie je tomu tak. Veľmi zaujímavým sa ukazuje
predovšetkým porovnanie s českým chápaním kauzality v intenciách právneho vývoja na našom
území. Kodifikovaná právna úprava vychádza zo všeobecného občianskeho zákonníka z 1.júna
1811, kde bola zodpovednosť za škodu (v otázke príčinnej súvislosti) upravená v § 1294 prvá veta
25
„Škoda vzchádza buď z bezprávneho konania alebo opomenutia iného alebo náhodou.“ K tomuto
zaujali stanovisko viaceré komentáre resp. učebnice týkajúce sa záväzkov. Náčrt vtedajšieho
chápania príčinnej súvislosti a názorov na ňu môžeme nájsť v Sedláčkovom komentári z roku
26
27
1947 , ktorý k názorom na príčinnú súvislosť uvádza napríklad: „Krčmár vychádza z toho, že
máme usúdiť:
a) že by škoda bez onoho konania podľa všeobecnej skúsenosti (isto) nebola nastala,
b) že udalosť, ktorá je ku škode v pomere podmienky má podľa všeobecnej skúsenosti spravidla t.j.
bez zreteľa na zvláštne okolnosti individuálneho prípadu, vzápätí výsledok, aký nastal, čiže inak, že
28
škoda je primeraným (adekvátnym) a nie výnimočným, neočakávaným dôsledkom takej udalosti.“
29
Podobný názor zastáva aj Randa . Citované chápanie sa zakladá jednak na teórii podmienky sine
qua non (viď písm. a) citátu) ako aj na chápaní v zmysle teórie adekvátnej príčinnej súvislosti (viď
písm. b) citátu). Tieto názory vychádzajú z dovtedy zaužívaných názorov, v zmysle ktorých
30
„Ehrenzweig ... vychádza tiež z conditio sine qua non, t.j. príčinou škody je udalosť, bez ktorej by
31
škoda nebola nastala,“ pričom zastával účelový výklad pr. normy a bol v rozpore s teóriou
adekvátnej príčinnej súvislosti, ktorú zastával Randa, a ktorá vychádza z rozboru Tilscha na prvom
právnickom zjazde v roku 1904.
Jednoznačne zaujímavým vzhľadom na súčasné návrhy v zmysle návrhov Európskej únie sa
javí aj návrh ustanovenia osnovy československého zákona, ktorý Sedláček uvádza vo svojom
komentári. Na základe tohto návrhu, v zmysle § 1112 „Škoda, za ktorú niekto zodpovedá vzniká buď
z jeho konania, ktoré mu je možné pripočítať k vine, alebo bez jeho viny. Poškodenie zavinené sa
môže stať buď úmyselne, totiž vedome a s vôľou, alebo z nedbanlivosti, totiž z nedostatku náležitej
32
pozornosti alebo starostlivosti, alebo z nedostatku potrebných vedomostí alebo skúseností.“
Z tohto návrhu je zrejmé, že zákon sa rovnako ako v súčasnosti snažil zaviesť zásadu nie
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zodpovednosti za škodu, ale zásadu tzv. pričítateľnosti škody (ako bolo citované ustanovenie tiež
nazvané).
Napriek zamýšľaným možnostiam, následne prijatý občiansky zákonník č. 141/1950 Zb.
33
upravoval zodpovednosť za škodu opäť na princípe zodpovednosti, nie pričítateľnosti . Podobne je
postavená aj koncepcia zodpovednosti za škodu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka, ktorá vychádza z tohto ustanovenia. Základom vo vývoji príčinnej súvislosti bolo už
uvádzané často citované rozhodnutie vydané v Zbierke rozhodnutí a stanovísk ročník 1976 pod č.
11, str. 35, kde protiprávny úkon musí byť takou príčinou, bez ktorej by ku škodlivému následku
nedošlo, pričom nemusí ísť o príčinu jedinú, ale postačí, ak ide o jednu príčinu, ktorá je dôležitá,
podstatná a značná.
Slovenská judikatúra vychádza z uvádzaného stanoviska z roku 1976, ktoré až dodnes
bohato cituje a odvoláva sa naň vo viacerých rozhodnutiach. Najnovšie sa však v zmysle
naznačeného začína opätovne presadzovať aj teória adekvátnej príčinnej súvislosti, podľa ktorej je
škoda v konkrétnom prípade spôsobená protiprávnym úkonom alebo zákonom kvalifikovanou
škodovou udalosťou (napr. prevádzkou dopravného prostriedku podľa § 427 OZ) vtedy, ak
protiprávny úkon (kvalifikovaná udalosť) je nielen podmienkou určitej škody, ale má zároveň podľa
obvyklého (prirodzeného) chodu vecí i podľa všeobecnej skúsenosti spravidla za následok
spôsobenej tejto škody. Iba takýto protiprávny úkon (či škodová udalosť) je adekvátnou príčinou
34
škody, a teda dostatočným dôvodom zodpovednosti zaň.
Ide o určenie, či škoda bola
v prihliadnutím na konkrétneho škodcu (jeho vek, vzdelanie, skúsenosti) predvídateľná. Napriek
tomu, že predmetné rozhodnutie sa týkalo iných otázok – a to otázky príčinnej súvislosti pri
zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, máme za to, že k takéto
chápanie je možné aj pri zodpovednosti obchodno-právnej (rovnako aj občiansko-právnej). Tiež sa
domnievame, že takýto posun v chápaní je spôsobený jednak pôsobením českej judikatúry
35
a právnej vedy, v ktorej je možné sa stretnúť s touto teóriou už v prácach zo začiatku 20. storočia ,
ako aj pripravovanými úpravami v práve EÚ.
3

TEÓRIE KAUZALITY
Medzi právne teórie, ktoré sa zaoberajú kauzalitou a ovplyvňujú jej aplikáciu a interpretáciu
patria nasledovné teórie:
Teória podmienky (sine qua non)– podľa tejto teórie kauzalita medzi príčinou a následkom je
vtedy, pokiaľ by následok bez príčiny nenastal. Táto teória je vyčerpávajúco vyjadrená
v nasledovných rozhodnutiach:
„O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak škoda vznikla následkom protiprávneho konania škodcu,
teda ak je jeho konanie a škoda vo vzájomnom pomere príčiny a následku, a teda ak je doložené,
že nebyť protiprávneho úkonu, ku škode by nedošlo. Ak príčinou vzniku škody bola iná skutočnosť,
zodpovednosť za škodu nenastane; príčinou vzniku škody môže byť len tá okolnosť, bez existencie
ktorej by škodový následok nevznikol. Pritom nemusí ísť o jedinú príčinu, ale postačí, ak ide o jednu
z príčin, ktorá sa podieľa na nepriaznivom následku, o ktorého odškodnenie ide, a to o príčinu
36
podstatnú.“ (Ro NS ČR z 24.4.2003, sp.zn. 25Cdo 1807/2001) „Príčinná súvislosť medzi konaním
páchateľa a následkom je daná vtedy, pokiaľ by bez zavineného konania páchateľa škodlivý
následok nenastal. Príčinná súvislosť medzi konaním páchateľa a následkom sa neprerušuje, ak ku
konaniu páchateľa pristupuje ďalšia skutočnosť, ktorá spolupôsobí pri vzniku následku, avšak
konanie páchateľa zostáva skutočnosťou, bez ktorej by k vzniku následku nebolo došlo.
K prerušeniu príčinnej súvislosti by došlo jedine vtedy, pokiaľ by nová okolnosť pôsobila ako výlučná
37
a samostatná príčina, ktorá by spôsobila následok bez ohľadu na konanie páchateľa.“ (Uz NS ČR
z 15.10.2002, sp.zn. 3 Tdo 399/2002).
Teória adekvátnej príčinnej súvislosti – sa rozvíja v súčasnosti v otázkach dokazovania príčinnej
súvislosti. Podľa tejto teórie „príčinná súvislosť je daná vtedy, ak je škoda podľa všeobecnej povahy,
33

§ 337 „Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí iného porušením záväzku alebo inej právnej
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obvyklého chodu vecí a skúseností adekvátnych dôsledkom protiprávneho úkonu alebo škodnej
udalosti. Súčasne sa musí preukázať, že škoda by nebola nastala bez tejto príčiny. Ústavný súd
ďalej v nálezu sp. zn. I. ÚS 312/05 vo vzťahu k teórii adekvátnosti príčinnej súvislosti rozviedol, že
„pre zodpovednosť za škodu nie je nutné, aby vznik určité škody bol pre konajúceho [škodcu]
konkrétne predvídateľný, ale je dostatočné, že pre optimálneho pozorovateľa nie je vznik škody
38
vysoko nepravdepodobný.““ „Príčinná súvislosť (kauzálny nexus) ako jeden zo základných
predpokladov zodpovednosti za škodu vyžaduje, aby protiprávne konanie a vznik škody boli v
logickom slede (nexus = spojenie, súvislosť, sled), teda aby protiprávne konanie bolo príčinou a
vznik škody vrátane jej rozsahu následkom tejto príčiny. Rozhodujúca je vecná súvislosť príčiny a
následku a túto nemožno riešiť vo všeobecnej rovine, ale vždy v konkrétnych súvislostiach. Príčinou
vzniku škody môže byť len také konanie (alebo opomenutie), bez ktorého by škodný následok
nevznikol. Základom je úvaha (test conditio sine qua non spoločný pre takmer všetky právne
systémy Európskej únie), či by škodlivý následok nastal bez konania škodcu. Ak by tomu tak bolo,
príčinná súvislosť by daná nebola. Podľa teórie tzv. adekvátnej príčinnej súvislosti, príčinná
súvislosť je daná vtedy, ak je škoda podľa všeobecnej povahy, obvyklého chodu vecí a skúseností
39
adekvátnym dôsledkom protiprávneho úkonu.“ Podľa teórie adekvátnej príčinnej súvislosti „je
škoda pričítateľná určitej osobe iba vtedy, ak jej správanie bolo spôsobilé privolať škodlivý následok
vo všeobecnosti a nie len za splnenia obzvlášť špecifických, celkom nepravdepodobných
40
podmienok, resp. okolností, ktoré za bežného sledu udalostí nemusia byť brané v úvahu“ ,
rozhodujúcim je teda intenzita vzťahu škody k príčinnej súvislosti, kde táto škoda je natoľko
vzdialená od protiprávneho úkonu, že nie je možné z nej vyvodzovať objektívne relevantné účinky.
Teória ochrannej normy – teória, ktorá sa vyskytuje v ústavnom práve a správnom práve rôznych
štátov - Dánsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko a Holandsko, Nemecko – tzv. Schutznormtheorie
a má svoj pôvod v nemeckom práve, kde sa vyvíja zhruba od začiatku 20. storočia. Výrazom tejto
teórie je aj jej prenikanie do ďalších právnych odvetví – a teda aj do súkromného práva,
predovšetkým do otázok zodpovednosti za škodu. § 823 nemeckého BGB obsahuje základné
ustanovenia deliktnej zodpovednosti za škodu, pričom § 823 ods. 1 BGB obsahuje tzv. základné
41
ustanovenie nemeckej deliktnej zodpovednosti a ustanovenie § 823 ods. 2 BGB zakladá osobitnú
zodpovednosť za porušenie tzv. ochranného predpisu (tzv. Schutzgesetz). „Za škodu je zodpovedný
ten, kto zavinene poruší právny predpis určený na ochranu poškodenej osoby, pričom tento právny
42
predpis má chrániť osobu práve pred takou škodou.“ Dôležitým je vymedzenie, čo sa považuje za
tzv. ochrannú normu, pričom za také sa považujú „normy právnych predpisov súkromného či
verejného (vrátane trestného) práva, ktoré sú primárne určené na ochranu jednotlivca, alebo
43
skupiny jednotlivcov a nie na ochranu verejnosti, resp. verejných statkov ako takých“ čo
bezpochyby súvisí s teóriou vyskytujúcou sa vo verejnom práve načrtnutou vyššie. „Ak právna
povinnosť ďalej prikazuje určité konanie alebo nekonanie, tak sa predpokladá aj príčinná súvislosť
medzi týmto porušením a vznikom škody.“ V zmysle tejto koncepcie teda v prípade uplatňovania
zodpovednosti za porušenie ochrannej normy nebude poškodený povinný tieto okolnosti
preukazovať, nakoľko sú prezumované, a teda je dôkazné bremeno ohľadom okolností, že k takému
porušeniu nedošlo na tvrdenom škodcovi. Čo sa týka teórie ochrannej normy, táto doposiaľ v našom
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podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3471/2009, ze dne 24. 3. 2011, zdroj:
http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=11&id_article=254991&csum=d73d63d7
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rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 6 Cdo 89/2011 z 31.7.2012, rovnako aj uznesenie NSSR
sp.zn. 6 M Cdo 11/2010 z 31.1.2012
40
Csach K. a kol.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone
vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktného práva. Košice, 2011, str. 106 takéto
vymedzenie sa vyskytuje v nemeckej právnej vede, ktorá položila základ teorie adekvátnej príčinnej
súvislosti
41
Csach K. a kol.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone
vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktného práva. Košice, 2011, str. 100 Zodpovednosť za porušenie osobitne vymedzených právnych statkov
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Csach K. a kol.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone
vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktného práva. Košice, 2011, str. 101
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Csach K. a kol.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone
vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktného práva. Košice, 2011, str.102
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právnom poriadku ani v aplikačnej praxi nenašla odozvu. Mám však za to, že nachádzanie
spravodlivosti prostredníctvom účelu právnej normy ochranného charakteru, na základe ktorej sa
žiada náhrada škody nie je potrebné a nevyhnutné. Dôvodom je skutočnosť, že u nás v súčasnosti
(pokiaľ nejde o okolnosti hodné osobitného zreteľa) nedochádza k priznávaniu tzv. nepriamych škôd
resp. v prípade predpisov obchodného práva ide o škodu nepredvídateľnú, na základe čoho
dochádza k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka alebo
v zmysle predpisov občianskeho práva nie je naplnený znak zavinenia. O inú situáciu by však išlo
v prípade, ak by sa uplatňovala zodpovednosť na základe predpisov občianskeho práva.
Jej vplyv môžeme aj v oblasti obchodného práva očakávať rozhodnutiach o zodpovednosti
za škodu v dôsledku porušenia zmluvy voči tretej osobe, ktorá nebola jej účastníkom. Tento trend je
v súčasnosti prezentovaný v rozhodnutiach súdov ČR, v ktorých sa konštatuje, že„porušenie
zmluvnej povinnosti je protiprávnym úkonom aj vo vzťahu k poškodenému, ktorý nie je účastníkom
44
zmluvy.“ V tomto rozsudku NS ČR nárok primárne odvodil od charakteristiky protiprávneho úkonu,
pričom nepovažoval za rozhodujúce, či ide o protiprávny úkon – porušenie zmluvy alebo porušenie
zákonnej povinnosti. Vo svojej podstate ide o kombináciu zmluvnej a deliktnej zodpovednosti, kedy
právna povinnosť vychádza zo zmluvy, avšak má dopad i voči tým tretím osobám, ktorým by takým
porušením mohla byť spôsobená škoda. Pôsobí teda absolútne (erga omnes). Pri koncepcii
založenia zodpovednosti ako ju odôvodnil súd je možné zaujať názor, že také rozhodnutie je
inšpirované nemeckou teóriou ochrannej normy ako ju uvádzam vyššie. Takéto chápanie založenia
zodpovednosti má kľúčový vplyv na založenie zodpovednosti za škodu spôsobenú informáciou
(znalecké a odborné posudky, iné odborné úkony a služby), kedy poškodená strana utrpí škodu v
dôsledku právneho úkonu poradcu poskytujúceho informáciu na základe právneho vzťahu s jednou
so zmluvných strán pôvodného právneho vzťahu, v ktorom bola informácia poskytnutá, aj keď
zmluvný partner poškodenej strany svoju zmluvnú povinnosť neporušil, a tak zodpovednosť
nevzniká medzi účastníkmi zmluvy, ale medzi účastníkom a treťou osobou, ktorá bola zmluvným
partnerom druhého účastníka zmluvy.
Vo vzťahu k uvedeným teóriám je potrebné spomenúť, že v európskom súkromnom práve je
v súčasnosti diskutovaným a presadzovaným fenoménom tzv. otázka primeranej zodpovednosti.
Do pomeru sa dáva vzťah tzv. dobrého a spravodlivého, dobrých mravov resp. zásad poctivého
obchodného styku (predstavujúcich primeranú zodpovednosť) – dalo by sa povedať, že
prezentovanú teóriou adekvátnej príčinnej súvislosti - voči tzv. absolútnej zodpovednosti (v zmysle
zásady všetko alebo nič) – prezentovanú princípom pričítateľnosti, ako tento princíp opisujem
v nasledovnej časti, ich vzájomného vzťahu a diskusie, v ktorých prípadoch je vhodnejšie použitie
45
ktorého z uvedených princípov.
4

KAUZALITA V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE A INÝCH EURÓPSKYCH KODIFIKÁCIÁCH
Na základe odporúčaní Komisie pre európske zmluvné právo a Študijnej skupiny pre
Európsky občiansky zákonník je pomerne pravdepodobné, že v (neďalekej) budúcnosti dôjde
k rekodifikácii súkromného práva v štátoch Európskej únie a k tzv. nadnárodnej kodifikácii, a to na
základe oprávnení EÚ v oblasti prijímania opatrení za účelom odstránenia prekážok vnútorného
trhu. „Z platných ustanovení práva Únie prichádza do úvahy ako právny základ vytvorenia
46
európskeho civilného či zmluvného kódexu najmä článok 114 ZFEÚ.“
Čo sa týka v súčasnosti navrhovaných právnych úprav na úrovni Európskej únie – tzv. soft
47
law , v navrhovaných úpravách v otázkach zodpovednosti za škodu pravdepodobne dôjde
k posunu vo vnímaní kauzality. Medzi nástroje tzv. soft law patria:
Princípy európskeho zmluvného práva (PECL) – vypracované tzv. Landovou komisiou – Komisia
pre európske
zmluvné právo (CECL) a publikované v rokoch 1995, 1999 a 2003
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uznesenie Najvyššieho súdu, sp. zn. 4 Cdo 319/2008, zo dňa 28. apríla 2010
http://www.ectil.org/
46
Jančo M., Jurčová M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: EUROIURIS.
2012, str. 107
47
„európske súkromné právo de lege ferenda – „návrhy súkromnoprávnych noriem na európskej
úrovni, ktoré nie sú právne záväzné a predstavujú výsledky akademických iniciatív“ – Jančo M.,
Jurčová M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: EUROIURIS. 2012, str. 5
45
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Princípy európskeho deliktného práva (PETL) – vypracované tzv. Tilburskou skupinou v roku
2005.
Návrh spoločného referenčného rámca (DCFR) – vypracované Spoločnou sieťou pre európske
zmluvné právo (CoPECL) – finálna verzia bola publikovaná v roku 2009.
V súčasnosti nie je stále jasné, ktorá z navrhovaných úprav bude ďalej rozvíjaná a následne
aj schválená a akým smerom sa bude rozvíjať zodpovednosť za škodu a tým aj súvisiace otázky
kauzality. Jednotlivé koncepcie zodpovednosti a otázka protiprávnosti sú v týchto úpravách
formulované nasledovne:
PECL – základom je čl. 9:501 ods. 1 PECL – Poškodená strana je oprávnená na náhradu škody za
48
stratu spôsobenú neplnením druhej zmluvnej strany
Úprava obsahuje jednak úpravu náhrady
škody spôsobenej škodcom a jednak opísanie okolností, za ktorých škodca za škodu nezodpovedá,
ktorými sú štandardne nepredvídateľnosť, spoluzavinenie poškodeného, neodvrátenie škody
poškodeným resp. premeškanie náhradného obchodu. Náhrada škody sa uplatňuje okrem
uvedených prípadov predovšetkým v prípade tzv. nesplnenia – ktoré môže byť ospravedlniteľné
alebo neospravedlniteľné a podstatné resp. nepodstatné, pričom sú rozoberané podrobne konkrétne
dôvody neplnenia. Náhrada škody sa predpokladá predovšetkým pri tzv. neodstrániteľnom
porušení.
DCFRdelí zodpovednosť za škodu na záväzkovú – zo zmlúv a deliktnú Záväzková je upravená
v knihe 3 časti 3 oddiel 7ako dôsledok neospravedlneného neplnenia zmluvy. Je koncipovaná ako
objektívna zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie. Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu sú
vznik škody, porušenie zmluvnej povinnosti a príčinná súvislosť, pričom sa vyžaduje, aby škoda bola
predvídateľná. Deliktuálna zodpovednosť je uvedená v kapitole VI. Základnými predpokladmi
deliktuálnej spôsobilosti podľa DCFR sú ujma – právne relevantná škoda (definovaná v kapitole 2),
pričítateľnosť (či už zavineného alebo v niektorých prípadoch aj nezavineného konania, definovaná
v kapitole 3) a príčinná súvislosť. Kauzalita je v prípade DCFR prezentovaná v osobitnej kapitole
(4.), ktorá obsahuje pravidlá pre jej určenie, ktoré sú:
a) tzv. všeobecné pravidlo – čl. VI. – 4:101 ods. 1 („Osoba spôsobila právne relevantní škodu
inému, ak je škoda považovaná za následok správania tejto osoby alebo zdroja nebezpečenstva, za
ktorý je táto osoba zodpovedná.“);
b) tzv. pravidlo eggshell skull – čl. VI. – 4:101 ods. 2 – pre prípad ujmy na zdraví alebo smrti – „v
prípade osobnej ujmy alebo smrti sa na osobné predispozície neberie vo vzťahu k druhu alebo
49
rozsahu utrpenej ujmy ohľad.“ ;
c) zodpovednosť spolupracujúcej osoby – čl. VI – 4:102 – spoluzodpovednosť spolupracujúcej
osoby v zmysle solidárnej zodpovednosti;
d) - prípady alternatívnej kauzality (pre prípad kauzálnej neistoty) – 4:103 – ide o vyvrátiteľnú
domnienka zapríčinenia všetkými alternatívnymi škodcami – idea spravodlivého zvýhodnenia
50
poškodeného
PETL – upravuje faktickú kauzalitu v zmysle conditio sine qua non a právnu kauzalitu – teda rozsah
zodpovednosti – tzv. pričítateľnosť. „V prípade, ak nemožno ustáliť faktickú kauzalitu, právna
51
kauzalita predstavujúca rozsah zodpovednosti sa neurčuje.“
Kauzalita je v PETL upravená
v hlave 3 PETL. Základom právnej úpravy je teória podmienky (conditio sine qua non), ktorá je
vyjadrená v čl. 3:101 („Konanie alebo opomenutie (ďalej len konanie) je príčinou škody
poškodeného, ak by v prípade neexistencie (tohto) konania (takáto) škoda nevznikla.“). Následne
riešia PETL tieto súčasti príčinnej súvislosti:
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„The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other party's non-performance“.
Jančo M., Jurčová M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: EUROIURIS.
2012, str. 471
50
„poškodený v tomto prípade preukazuje, že určitý subjekt by zodpovedal za spôsobenú škodu, ak
je možné pripustiť príčinnú súvislosť prispenia tohto subjektu k vzniku škody, pričom musí byť
zároveň preukázané, že daný subjekt patrí do okruhu subjektov, vo vzťahu ku ktorým možno s
určitosťou konštatovať, že jeden z nich škodu skutočne spôsobil.“ In: Jančo M., Jurčová M., Novotná
M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: EUROIURIS. 2012, str. 473
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Jančo M., Jurčová M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: EUROIURIS.
2012, str. 474
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a) konkurenčné príčiny (3:102) v prípade, ak sa vyskytne viac konaní, z ktorých by každé v tom
istom čase spôsobilo škodu, je každé z týchto konaní považované za príčinu škody poškodeného. V
tomto smere sa dá uvažovať, že v prípade vzniku takejto škody sú škodcovia zodpovední solidárne,
nakoľko je daná tzv. kumulatívna príčinná súvislosť.
b) alternatívne príčiny (3:103) - ide o tzv. proporcionálne príčiny – v prípade viacerých konaní,
ktoré spôsobili škodu jednému poškodenému (vtedy je každé konanie považované za príčinu škody
v rozsahu pravdepodobnosti, v akom mohlo škodu spôsobiť) alebo v prípade viacerých
poškodených (ak je neistým, či škoda konkrétneho poškodeného bola spôsobená konaním, ktoré
nespôsobilo škodu všetkým, konanie je považované za príčinu škody spôsobenej všetkým
poškodeným v rozsahu pravdepodobnosti poškodenia konkrétneho poškodeného) - určuje
individuálny podiel každého škodcu, nie však príčiny solidárne
c) potenciálne príčiny (3:104) resp. potenciálna príčinná súvislosť - Ak konanie viedlo definitívne a
neodvratne k spôsobeniu škody poškodenému, na následné konanie, ktoré by samé bolo spôsobilé
spôsobiť škodu sa nebude prihliadať. Na následné konanie sa musí aj napriek tomu brať do úvahy,
ak viedlo k dodatočnej alebo ťažšej škode.
d) neurčitá čiastočná príčina (3:105) – tzv. minimálnu kauzalitu – ak ide viaceré konania, z ktorých
žiadne nespôsobilo celú škodu, sú za príčinu považované rie ktoré pravdepodobne minimálne
prispeli ku škode.
Okrem toho, že za škodu zodpovedá škodca, kde sa jeho podiel na škode určuje podľa
nasledovných princípov, rovnako za škodu zodpovedá resp. spoluzodpovedá aj poškodený.
Základom koncepcie kauzality je teda tzv. pričítateľnosť škody.
Význam týchto princípov a návrhov ako tzv. soft law (teda návrhov de lege ferenda) však
spočíva aj v tom, že sa stávajú inšpiráciou pre riešenie prípadných aplikačných problémov aj
slovenskými súdmi. Výslovný odkaz na PETL je napríklad v Uznesení NSSR z 31.1.2012 sp.zn. 6 M
Cdo 11/2010: „Protiprávny úkon nemusí byť jedinou príčinou vzniku škody (kumulatívna kauzalita),
stačí, že je jednou z príčin, a to príčinou dôležitou, podstatnou a značnou. Treba tiež rozlíšiť, či v
konkrétnom prípade viac skutočností v jednom okamihu spolupôsobilo na vzniku toho istého
škodlivého následku (konkurenčná kauzalita) alebo či jedna skutočnosť vylučuje druhú, prípadne či
novou skutočnosťou došlo k prerušeniu pôvodného dejového sledu. V tejto súvislosti možno
poukázať aj na Princípy európskeho deliktného práva (Principiles of European Tort Law – PETL),
ktoré (ako dielo popredných predstaviteľov európskej civilistiky z prostredia akademickej obce i
právnej praxe) právnicky vymedzujú príčinnú súvislosť ako predpoklad zodpovednosti za škodu
(porovnaj Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al., Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod,
Univerzita Karlova v Prahe 2010, str. 89). Podľa týchto princípov (čl. 3:104, bod 1), ak určitá
skutočnosť viedla neodvratne k spôsobeniu škody, následná skutočnosť, ktorá by sama spôsobila tú
istú škodu, nemôže byť braná do úvahy (nemožno na ňu brať zreteľ).“
5

SPOLOČNÉ TRENDY EURÓPSKEHO PRÁVA A PRAVDEPODOBNÝ VPLYV NA
KAUZALITU V OBCHODNOM PRÁVE SR
Na základe vývoja európskych úprav kauzality môžeme pomenovať jej aktuálne trendy, ktoré
aspoň v čiastočnom rozsahu môžeme očakávať ako nové trendy slovenskej právnej úpravy resp.
ako možnosti vývoja názorov vyslovených a aplikovaných v rozhodnutia súdov. Sú nimi:
- dualizmus zodpovednosti za škodu resp. povinnosti náhrady škody podľa toho, či škoda vznikla na
základe zmluvy alebo z deliktu, kde náhrada škody zo zmluvnej zodpovednosti zo zmlúv je
upravená samostatne ako náhrada v dôsledku neplnenia zmluvy a bude upravená samostatne
- príklon resp. prechod od koncepcie zodpovednosti ku koncepcii pričítateľnosti, kde dôjde
k rozšíreniu pričítateľnosti škody škodcovi v záujme nachádzania spravodlivosti pre prípad
zodpovednosti z deliktu
- úprava určitých otázok v prípade zodpovednosti z deliktu na základe koncepcie absolútnej
objektívnej zodpovednosti
- zakotvenie osobitnej zodpovednosti kvalifikovaných poradcov, ktorí budú zodpovední za porušenie
povinností aj v prípade, ak nespôsobia škodu svojmu zmluvnému partnerovi, ale tretej osobe, ktorá
nie je účastníkom zmluvy s poradcom, ale s jeho zmluvným partnerom a ku škode dôjde v dôsledku
porušenia ich povinnosti, a to vrátane povinnosti postupovať vo veciach zmluvného partnera s
odbornou starostlivosťou kvalifikovanej osoby
- posilnenie postavenia teórie adekvátnej príčinnej súvislosti v judikatúre SR
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- rozvoj teórie ochrannej normy ústiacej k zväčšeniu ochrany účastníkov, ktorým môže vzniknúť
škoda v dôsledku porušenia predpisov slúžiacej k ochrane práv, ktoré boli poškodené a
k zjednodušeniu reparácie takto vzniknutej ujmy
- prijatie niektorých z koncepcií stanovenia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym porušením
a vznikom škody načrtnutých v soft law Európskej únie
S prihliadnutím na uvedené trendy vyskytujúce sa jednak na úrovni EÚ ako aj na úrovni
rekodifikačných tendencií môžeme predpokladať, že vo vzťahu k zodpovednosti za škodu
v obchodnom práve dôjde k výraznej zmene. Jednak je očakávaným krokom zlúčenie
zodpovednosti v rámci odvetvia civilného práva, čo zasiahne do súčasnej dualistickej koncepcie
úpravy obchodného a občianskeho práva. V takom prípade je možné očakávať, že základ právnej
zodpovednosti bude definovaný a kodifikovaný práve pre prípad zodpovednosti z deliktu, a nie zo
zmluvy, čo je základom úpravy v súčasnom obchodnom práve. Určitú rovnováhu pre potreby
obchodnej praxe môže nastoliť práve odčlenenie zmluvnej zodpovednosti, ktorá bude vykazovať
špecifiká potrebné práve pre oblasť obchodného práva reprezentované požiadavkou
predvídateľnosti škody. Súčasne je možné za dôležité pri nasledovaní európskych trendov
považovať aj zakotvenie zodpovednosti osobitne kvalifikovaných osôb, zodpovednosti za škodu
spôsobenú tretej osobe, ako aj úpravy predzmluvnej zodpovednosti.
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OCHRANA SLOBODY JEDNOTLIVCA PROSTREDNÍCTVOM
SÚŤAŽNÉHO PRÁVA AKO EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO1
Ondrej Blažo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt:Článok sa zaoberá zlomovými míľnikmi, ktoré postavili základy súťažného práva v Európe,
konkrétne počiatky v antike, nadviazanie na antické tradície v stredoveku, renesančnú legislatívu na
prahu novoveku, ako aj pohľad na teoretickú základňu.
Kľúčové slová: súťažné právo, kartely, monopoly, história, rímske právo, európske právo, nemecké
právo, francúzske právo, anglické právo, common law, teológia.
Abstract: The article deals with milestones that became corner stones of competition law in Europe,
in particular its inception in the Antiquity, reception of the Ancient tradition during the Middle Ages,
Renaissance legislature at the beginning of the Modern Era, as well as the overview of the
theoretical basis.
Key words: competition law, cartels, monopolies, history, Roman law, European law, German law,
French law, English law, common law, theology.
1

ÚVOD
Jednou zo stránok ekonomickej slobody jednotlivca je jeho sloboda vybrať si spomedzi
viacerých dodávateľov, ktorého chce, alebo poskytnúť svoj tovar alebo služby slobodne. Táto
sloboda môže byť obmedzovaná zo strany štátu, ako aj zo strany iných jednotlivcov. Právo ochrany
hospodárskej súťaže je jedným z prostriedkov ochrany tejto slobody jednotlivca na trhu, pretože
umožňuje súbeh viacerých ponúk a druhá strana si môže vybrať, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.
V literatúre sa často spomína ako počiatok súťažného práva Shermanov zákonom prijatý v roku
1890 v USA, avšak tento článok má za cieľ poukázať na to, že myšlienka ochrany súťaživosti je
oveľa staršia. Článok nemá ambíciu poskytnúť kompletnú históriu súťažného práva v Európe, ale
prináša len zlomové míľniky, ktoré postavili základy súťažného práva v Európe, konkrétne počiatky v
antike, nadviazanie na antické tradície v stredoveku, renesančnú legislatívu na prahu novoveku, ako
aj pohľad na teoretickú základňu, o ktorej sa tiež mylne predpokladá, že začína Adamom Smithom.
Vzhľadom na to, že súťažné právo počas celej histórie nebolo len súborom právnym textov, ale aj
kultúrnym javom, ktorý nachádza svoju odozvu aj v prácach filozofov a teológov, a rozšíril sa do
celého sveta, možno tento fenomém právom nazvať kultúrnym dedičstvom Európy.
2

POČIATKY SÚŤAŽNÉHO PRÁVA V ANTICKOM GRÉCKU A RÍME
Za najstarší dochovaný prípad možno považovať prípad obchodníkov s obilím v Aténach,
2
ktorý sa odohral pravdepodobne v roku 286 pred Kr. v Aténach. Priebeh celého prípadu sa
nezachoval, rovnako ako sa nezachovali ani právne predpisy a právne a skutkové okolnosti možno
3
odvodiť len z obžaloby, ktorú pripravil rétor Lysias (reč XXII Proti obchodníkom s obilím ). Obchod s
obilím v danom období podliehal prísnej regulácii, ktorá mala zabrániť špekuláciám a vytváraniu
zoskupení medzi obchodníkmi s obilím, ktoré by mohli viesť k predraženiu obilia a teda aj chleba.
Základnými opatreniami bolo obmedzenie možnosti uskladniť viac ako jednu tretinu každého
2
nákladu, obchodník s obilím mohol naraz kúpiť najviac 50 medimni obilia (cca 2,75 m ), obchodníci
1

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0895/11.
KOTSIRIS, L. E.: An Antitrust Case in Ancient Greek Law. In The International Lawyer, Vol. 22, No.
2, 1988, s. 454.
3
Napr. LYSIAS, ed. TODD, S. C.: Lysias. University of Texas Press, 2000. s. 237-244.
2
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mohli žiadať za jeden medimnos obilia najviac jeden obolus (1/6 drachmy). Celý obchod s obilím bol
navyše pod dohľadom desaťčlennej Rady obilných komisárov (sitophylakes), ktorých úlohou bolo
okrem iného dohliadať, aby bolo obilie ponúkané na trhu za rozumnú cenu, prípadne mohli túto
4
cenu stanoviť . Dodržiavanie systému obchodovania s obilím bol prísne sankcionovaný, keďže
manipulácia obchodu s obilím sa trestala smrťou (Lysias, XXII.5 a 13.). V žalobnej reči sa opisuje,
ako jeden z obilných komisárov – Anytus – poradil obchodníkom s obilím aby medzi sebou
nesúťažili a aby nakupovali za nižšiu cenu, za ktorú by boli dodávatelia obilia nútení predávať,
keďže museli podľa zákona predať 2/3 svojho nákladu, pričom Anytus predpokladal, že to povedie k
lacnejšiemu obiliu na trhu (Lysias, XXII.8.). Obchodníci s obilím nakúpili väčšie ako povolené
množstvo obilia a toto obilie uskladnili a vyčkávali, kým bude na trhu nedostatok obilia, aby ho mohli
5
predávať drahšie (zrejme až do jednej drachmy za medimnos ). Žalobca neuznal obhajobu
obchodníkov, že tak konali na príkaz komisára, keďže ten im neprikázal uskladniť obilie a ani ho
predávať drahšie a napokon väčšina komisárov o rade pre obchodníkov ani nevedela. Výsledok
procesu nepoznáme, avšak žalobca žiadal porotu, aby nemala s páchateľmi zľutovanie, keď označil
ich správanie za sprisahanie, ako by boli nepriateľmi, a teda obyvatelia Atén sa stali „obliehaní v
čase mieru“(Lysias, XXII.15). Rovnako boli za „obete sprisahania“ označení importéri obilia (Lysias,
XXII.17). Žalobca žiadal prísny trest nielen vzhľadom na to, čo obchodníci s obilím urobili, ale aj na
6
odstrašenie ďalších do budúcnosti, ktorí by chceli konať v rozpore so zákonom , preto je potrestanie
7
verejným záujmom (Lysias, XXII.19). Ak by sme uvedený prípad popísali dnešnými slovami išlo v
prvom rade o cenový kartel vo vzťahu k nákupu obilia. Obchodníci ďalej zrejme uzatvorili kartelovú
dohodu o obmedzení odbytu. Ďalej nie je zrejmé, či išlo o dohodu, alebo zosúladený postup v
prípade predajných cien, avšak je zrejmé minimálne zneužívanie kolektívneho dominantného
postavenia pri predaji spojené znovu s obmedzením dodávok.
Rovnako ako v starovekom Grécku aj v Rímskej ríši bola kľúčová otázka zásobovania
potravinami. V prípade Grécka máme o legislatíve len sprostredkované informácie, avšak v prípade
8
Ríma sa stretávame priamo s textom najstaršieho antitrustového zákona – Lex Iulia de annona ,
9
10
prijatého za Gaia Iulia Caesara (cca 50 pred Kr.) , respektíve za cisára Augusta (cca 15 pred Kr.)
Lex Iulia de annona postihovala každého, ktorý či už samostatne alebo spoločne s inými, spôsobil,
11
že obilie sa stane drahším. Zo zmyslu zákona vyplýva, že nepostihoval jednorazové zvýšenie cien
12
jednotlivými obchodníkmi, ale navodenie trvalého a všeobecného stavu na trhu s obilím . Zákaz
spolčovania za účelom zvýšenia ceny možno chápať ako zákaz cenového kartelu a pojem
„societas“ možno v Lex Iulia de annona chápať ako kartel, keďže tento zákon nepostihoval
13
„spoločnosť“ ako samostatný subjekt, ale jej „partnerov“. Ako osobitná skutková podstata sa
zakazovalo akékoľvek nedôvodné zdržovanie lodí prepravujúcich obilie, a to bez ohľadu na to, či to

4

Aristoteles, Aténska ústava, 51.3. Napr.: ARISTOTELES: Aténska ústava. Bratislava, Kaligram
2009, s. 74.
5
Lysias, XXII.12.
6
Lysias, XXII.19.
7
Vzhľadom na vysvetlenie dôvodov potrestania je Lysiasova reč napokon zaujímavá aj z pohľadu
trestného práva, keď okrem represie zdôrazňuje prevenciu (v danom prípade generálnu, keďže v
prípade trestu smrti je individuálna prevencia totálna).
8
Corpus Iuris Civilis, D 48.12.2
9
PIOTROWSKI, R.: Cartels and Trusts. London, 1933. s 98-99, WILBERFORCE – CAMPBELL, A. ELLES, N.: The Law of Restrictive Trade Practicies and Monopolies. London, 1966, s. 20.
10
BERGER, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. In Transactions of American Philosophical
Society, New Series, Vol 43, part 2, 1953, s. 553
11
Lege Iulia de annona poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve
coierit, quo annona carior fiat.
12
PIOTROWSKI, R.: Cartels and Trusts. London, 1933. s 99.
13
PIOTROWSKI, R.: Cartels and Trusts. London, 1933. s 99.
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14

malo za následok zvýšenie cien obilia . Za porušenie týchto zákazov bola stanovená sankcia 20
15
aureov .
Lex Iulia de annona nebol jediný zákon postihujúci neprimerané ceny a skutočnosť, že boli
prijímané ďalšie predpisy (constitutiones, mandata) svedčí o tom, že tieto praktiky sa
16
neobmedzovali na obilie ale aj na iné tovary. Konkrétne tieto predpisy nie sú známe, len je zrejmé,
že sa zameriavali na na bránenie nespravodlivému zvyšovaniu cien a obmedzovanie dodávok v
17
úmysle zvýšiť cenu na trhu, a to v prípade všetkých tovarov. Tiež sa javí, že pôvodná pokuta 20
aureov nepostačovala a bol zavedený trest zákazu obchodnej činnosti, vyhnanstva a pre nižšie
18
vrstvy trest verejných prác .
Z neskorších predpisov sa míľnikmi v európskom práve stali konštitúcie východorímskych
cisárov Leva I. a Zena, ktoré sa zachovali ako titul LIX knihy IV Justiniánovho kódexu, nadpis
ktorého explicitne hovorí o monopoloch a nezákonných dohodách ako aj inom podobnom
19
zakázanom správaní . Lev I. vo svojej konštitúcii z roku 473 zakazoval všetky monopoly, okrem
soľného monopolu, a to bez ohľadu na miesto, tovar alebo spôsob nadobudnutia. Je teda
paradoxné, že zakazoval aj „zákonné“ monopoly, teda monopoly získané na základe cisárskeho
20
reskriptu a zároveň zakazoval čo i len požiadať o vydanie takéhoto reskriptu. Zdá sa, že tento
predpis neobsahoval sankcie pre tých, ktorí získali monopoly, ale pre cisárskych úradníkov, ktorý by
sa podieľali na žiadostiach o udelenie monopolu, a to trest straty úradu a konfiškácie majetku
(Cod.Just. 4.59.1.2.). Konštitúcia cisára Zena z roku 483 predstavuje prvý zachovaný komplexný
zákon zameraný proti tomu, čo by sme dnes nazvali protisúťažným konaním a vo svojej podstate by
mohol byť efektívne aplikovaný aj v súčasnosti. Rovnako ako Lev I. aj Zeno zakazoval monopoly a
to bez ohľadu na to, či bol získaný na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe cisárskeho
reskriptu. Novinkou je, že výslovne zakazoval akékoľvek dohody, prísahy alebo stretnutia týkajúce
21
sa stanovenia minimálnych cien.
Okrem cenových dohôd Zeno zakazoval dohody medzi
22
staviteľmi ako aj inými poskytovateľmi služieb o nesúťažení, o tom, že nebudú zasahovať do práce
iných a že nedokončia prácu iného(Cod.Just. 4.59.2.1) a výslovne dovoľoval súťažiť aj v
„slobodných povolaniach“ a vyzýval oznámiť takéto správanie súdom, pričom bol takýto žalobca
zbavený platiť súdne náklady(Cod.Just. 4.59.2.1). Za zakázané monopoly bol stanovený trest
konfiškácie majetku a večného vyhnanstva(Cod.Just. 4.59.2.2). Bol tiež stanovený osobitný trest 50
libier zlata pre predstavených jednotlivých profesií, ktorí by vstupovali do zakázaných cenových

14

D 48.12.2.1.
Čo zodpovedalo približne 1,5-2 ročnému priemernému zárobku (k cenám a mzdám porovnaj
TEMIN, P.: The Economy of the Early Roman Empire. In Journal of Economic perspectives, Vol. 20,
č. 1, 2006, 133-151).
16
D 47.11.6.pr. Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent: quorum avaritiae
obviam itum est tam mandatis quam constitutionibus.
17
D 47.11.6.pr. Mandatis denique ita cavetur: "Praeterea debebis custodire, ne dardanarii ullius
mercis sint, ne aut ab his, qui coemptas merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos
aequis pretiis vendere nollent, dum minus uberes proventus exspectant, annona oneretur."
18
D 47.11.6.pr. Poena autem in hos varie statuitur: nam plerumque, si negotiantes sunt, negotiatione
eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent, humiliores ad opus publicum dari.
19
De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque nec non
balneatorum prohibitis illicitisque actionibus.
20
Cod.Just. 4.59.1.pr.: Imp. Leo A. … monopoliis, quae in quolibet loco vel civitate obtinent, nullius
materiae vel rei utatur, nec sacrum rescriptum consectus fuerit, salibus exceptis, vel preces
suppeditet vel ofere conetur.
21
Cod.Just. 4.59.2.pr. Iubemus, ne quis cuiuscumque vestis aut piscis vel pectinum forte aut echini
vel cuiuslibet alterius ad uictum vel ad quemcumque usum pertinentis speciei vel cuiuslibet materiae
pro sua auctoritate, vel sacro iam elicito aut in posterum eliciendo rescripto aut pragmatica
sanctione vel sacra nostrae pietatis adnotatione, monopolium audeat exercere, neve quis illicitis
habitis conventionibus coniuraret aut pacisceretur, ut species diversorum corporum negotiationis
non minoris, quam inter se statuerint, venumdentur.
22
Zeno formuloval zákaz pre staviteľov odmietať dokončiť stavbu len preto, že ju iný začal, aj vo
svojom „stavebnom zákone“ (Cod.Just. 8.10.12.9b).
15
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dohôd alebo iných dohôd a trest 40 libier zlata pre úradníkov, ktorí spôsobili nedostatočné
uplatňovanie zákazu monopolov (Cod.Just. 4.59.2.3).
3

ZÁKAZ OBMEDZOVANIA OBCHODU A MONOPOLY V ANGLICKU
Sloboda obchodu a ochrana pred nezákonným zbavením majetku sa v Anglicku tradične
23
odvodzovala od kapitol XXIX a XXX Magny Charty Libertatum. Zákaz obmedzovania obchodu
(„restraint of trade“) sa považovalo za priečiace sa common law, a preto nemalo zákonnú oporu.
Preto v prípade z roku 1414, keď John Dier (Dyer) požadoval splnenie záväzku „nekonkurovania“,
sudca Hull označil tento záväzok za neplatný a v rozpore s common law a v hneve vyhlásil, že keby
bol žalobca prítomný tak by ho poslal do väzenia, kým by nezaplatil pokutu (2 Hen. 5. fol. 5, pl. 26).
Okrem zakotvenia zákazu obmedzovania slobody obchodu v anglickom obyčajovom práve boli
rôzne „protisúťažné“ prejavy správania postihované rôznymi zákonmi. Napríklad Zákon o
pracovníkoch (Statute of Labourers) Eduarda III. z roku 1349 zakazoval okrem iného predávať
24
25
potraviny drahšie ako za rozumné ceny . Eduard III. Tiež svojim zákonom z roku 1353 položil
26
základy postihovania spájania a sprisahaní obchodníkov a tiež zakázal zákonom z roku 1363
obchodníkom zhromažďovať veľké množstvo jedného druhu tovaru (ingrossing, forestalling), čo by
mohlo viesť k obchodnému monopolu (37 Edw. 3, c, 5.).
Zo všetkých predpisov vydaných anglickými kráľmi si snáď najväčšiu pozornosť zaslúži
zákon prijatý za vlády Eduarda VI. v roku 1548 o sprisahaniach dodávateľov potravín a
remeselníkov (2&3 Edw. 6., c. 15). Tento zákon v preambule poukazuje na to, že rôzni dodávatelia
potravín a remeselníci sa neuspokojujú s primeraným zárobkom ale hnaní chamtivosťou vytvárajú
sprisahanectvá a dohody o tom, že nebudú predávať tovar lacnejšie ako je dohodnuté, respektíve
že remeselníci nebudú zasahovať do práce iného ani ju nebudú dokončovať ako aj dohody o tom,
koľko budú denne pracovať. Zákon pripomína, že takéto správanie je v rozpore so zákonmi
kráľovstva a vedie k veľkej škode a ochudobneniu kráľových poddaných. Tu nemožno prehliadnuť,
že štruktúra zakázaného právania nápadne pripomína Zenovu konštitúciu. Zákon preto pre takéto
27
konanie zavádzal tresty, konkrétne v prípade prvého porušenia pokutu 10 libier alebo 20 dní
väzenia iba o chlebe a vode, v prípade druhého porušenia pokutu 20 libier alebo trest na pranieri a v
prípade tretieho porušenia pokutu 40 libier alebo trest na pranieri a uťatie ucha. Zo stupňovania
trestu je zrejmé, že samotný zákaz nebol dostatočne odstrašujúci a predpokladalo sa, že ľudia budú
28
zákaz opakovane porušovať. V prípade, ak sa na „sprisahaní“ podieľalo aj nejaké spoločenstvo ,
tak okrem trestov pre jednotlivcov bolo toto spoločenstvo rozpustené. Slobodu obchodu a
poskytovania služieb mal poskytovať čl. IV tohto zákona, ktorý zakazoval brániť remeselníkom
usadzovať sa v iných mestách ako pochádzajú a ktorý takéto bránenie trestal pokutou 5 libier, z
čoho 1/2 pre kráľa a 1/2 pre postihnutého zákazom.
Okrem rôznych aktivít poddaných, ďalším obmedzením obchodu boli kráľovské patenty,
ktorými králi udeľovali monopoly na určitú činnosť alebo obchod. Množstvo týchto patentov začalo
vzrastať za vlády Tudorovcov a prvých Stuartovcov a stávali sa čoraz viac predmetom kritiky.
Kráľovské monopoly bolo možné totiž rozdeliť do troch skupín: 1. monopoly určené na kontrolu
určitého obchodu alebo obchodných trás, 2. monopoly v podobe licencií na monitorovanie určitého

23

V znení potvrdenom Henrichom III. v roku 1225 a Eduardom I. v roku 1297. V pôvodnom znení
Charty to boli kapitoly XXXIX a XLI.
24
23 Edw 3., c. 6.
25
27 Edw. 3, Stat. 2, c. 25.
26
WILBERFORCE – CAMPBELL, A. - ELLES, N.: The Law of Restrictive Trade Practicies and
Monopolies. London, 1966, s. 23.
27
„… conspire coven’nte gaynes or make any othes that they shall not sell their vittelles but at
certain prices...“, „... conspire coven’nte or permyses together or make any othes that they shall not
make or doe their workes but at a certeyne price and rate, or shall not enterprice or take upon them
to fynishe that another hathe begonne, or shall doe but a certen worke in a daye, or shall not worke
but at certen howers and tymes...“.
28
„...any socytie brotherhed or companye, of any crafte mysterie or ocupacõn of the vyttellers above
mencõned, withe presence or consent of the more parte of them...“
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29

druhu obchodnej aktivity a 3. monopoly zamerané na vynucovanie určitých zákonov. Monopoly,
napriek tomu, že mohli prinášať osobný profit pre ich držiteľov, mali sledovať v prvom rade verejný
30
záujem .
Právo udeľovať monopoly a pravidlá pre udeľovanie monopoly bolo tvrdo otestované v
31
pôvodne zdanlivo banálnom prípade Darcy v. Allein z roku 1602 týkajúceho sa monopolu na
32
hracie karty, ktorý udelila kráľovná Alžbeta I. svojmu komorníkovi . Rozsudok vyhlásený sudcom
Pophamom bol pre Korunu zdrvujúci, keďže súd vyhlásil dané privilégium za neplatné a to z
33
dôvodu, že sa prieči obyčajovému právu (common law), ako aj zákonom parlamentu . Súd v
rozsudku zdôraznil slobodu jednotlivca, a teda aj slobodu zaobstarávať si obživu svojou prácou, o
čo ich patent oberá. Patent ďalej podľa súdu poškodzuje nielen tých, ktorý obchodujú s tým istým
tovarom,ale aj ostatných, keďže v prípade monopolu cena rastie, klesá kvalita a ochudobňuje
remeselníkov. V tejto časti sudca odkazuje aj na Zenovu konštitúciou a jej zákaz monopolov, čo aj
na základe cisárskych reskriptov. Súd tiež vyvrátil tvrdenie, že patent bol nevyhnutný na dosiahnutie
verejného dobra a sledoval obmedzenie výroby hracích kariet a zároveň vytkol kráľovnej, že udelila
patent komorníkovi, ktorý nemal s výrobou kariet žiadne skúsenosti. Uvedený rozsudok možno
považovať vzhľadom na jeho zdôvodnenie za relatívne „moderný“, keďže sa zaoberá možnými
ekonomickými dopadmi privilégia a zároveň testuje ospravedlniteľnosť obmedzenia obchodu
dosiahnutím verejného záujmu, ako aj primeranosť daného prostriedku pre dosiahnutie tohto
34
verejného záujmu, pričom podobné testy sa používajú aj v súťažnom práve aj v súčasnosti.
35
Z pohľadu monopolov a privilégií udeľovaných kráľmi sa stal Zákon o monopoloch z roku
1623(21 Jac. 1, c. 3), ktorý v zásade zakazoval pre rozpor so zákonmi kráľovstva a obyčajovým
právom (common law) všetky „obchodné monopoly“ a privilégia okrem tých, ktoré výslovne
povoľoval. Za pozornosť stojí výnimka podľa oddielu V a VI tohto zákona, ktoré umožňoval udeliť
36
licenciu najviac na 14 rokov prvému a skutočnému vynálezcovi na výlučnosť určitej „novej výroby“
a stala sa tak základom patentového práva. Zároveň boli dané limity pre udelenie patentu: nesmel
byť v rozpore s právom, škodlivý pre štát zvýšením domácich cien alebo poškodením obchodu a ani
inak „všeobecne problematický“. Tieto limity nápadne pripomínajú súťažné pravidlá týkajúce sa
37
hraníc pre uplatňovanie práv duševného vlastníctva .

29

DENT, C.: „Generaly Inconvenient“: The 1624 Statute of Monopolies as Political Compromise. In
Melbourne University Law Review, Vol 33, 2009, s. 419-420.
30
Ako vyhlásila kráľovná Alžbeta I. pred parlamentom: „Since I was Queen, yet I never put my Pen
to any Grant, but upon pretex and semblance made unto me, that it was both good and beneficial to
the Subjects in general, though a private profit to some of my ancient Servants who had deserved
well.“ (podľa DENT, C.: „Generaly Inconvenient“: The 1624 Statute of Monopolies as Political
Compromise. In Melbourne University Law Review, Vol 33, 2009, s. 428)
31
Správu o prípade prináša Sir Edward Coke (napr. SHEPPARD, S. (Ed.): The Selected Writings
and Speeches of Sir Edward Coke. Volume One. Indianapolis, 2003, s. 394-404.
32
Paradoxné je, že v tomto prípade Sir Edward Coke, horlivý odporca monopolov, musel ako
Attorney General musel pred súdom obhajovať pozíciu Koruny, teda daný monopol. Jeho
nepriateľský postoj k monopolom je zrejmý z jeho komentára k zákonu o monopoloch v 85. kapitole
Tretej časti jeho Inštitúcií, kde opierajúc sa o Starý zákon (Dt. 24,6) monopol prirovnáva k zbaveniu
možnosti obživy a teda k zbaveniu života: „...and therefore the monopolist that taketh away a mans
trade, taketh away his life, and is so much the more odious, because he is vir sanguinis“. (napr.
COKE, E.:The Third Part of the Institutes of the Laws of England. London, 1797, s.181.)
33
Okrem vecnej stránky rozsudku je zrejmé, že rozhodovanie o patentoch a privilégiách, a teda
rozhodovanie monarchu samotného, sa podriadilo súdnej kontrole.
34
Rozsudok C-309/99 Súdneho dvora z 19. februára 2002. J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh a
Price Waterhouse Belastingadviseurs BV proti Algemene Raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten, za účasti Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap. Správy Európskeho
súdu 2002 Strana I-01577
35
An Act concerning Monopolies and Dispensations with penall Lawes and the Forfeyture thereof.
36
Už pre vydané licencie bola stanovená hranica 21 rokov.
37
KRÁLIČKOVÁ, B.: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, s.
28 et seq.
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KONTINENTÁLNE SÚŤAŽNÉ ZÁKONODARSTVO V STREDOVEKU A NA PRAHU
NOVOVEKU
Protimonopolné zákonodarstvo bolo pochopiteľne najrozšírenejšie v Taliansku, keďže tam
bolo práve najrozšírenejšie dedičstvo rímskeho práva a zároveň úroveň relatívne slobodného
obchodu si vyžadovala „proobchodné“ nástroje, napríklad:
1. štatút mesta Viterbo (1251) zakazoval predávajúcim rýb pod trestom 100 solidov vytvárať
spoločenstvá na nákup a predaj rýb;
2. štatút mesta Urbino zakazoval „conventiculi“ o nákupe a predaji;
3. štatúty Florencie r 1322-1325 zakazovali dohody a sprisahania o cene nákupu alebo predaja, ako
aj o podmienkach predaja alebo poskytovania služieb a postihoval tieto dohody neplatnosťou a
páchateľov vysokou pokutou (tento zákaz sa zopakoval aj v štatútoch z roku 1415);
38
4. v Montefeltre (1384) bolo trestané vytvárať koalície na nákup a ďalší predaj;
5. štatúty mesta Pisa z roku 1383 zakazovali každému vytváranie akýchkoľvek monopolov (dohôd)
39
o stanovení toho, či bude pracovať alebo nie a za akú cenu.
V rámci talianskych štátov treba spomenúť konštitúciu pápeža Pia V., z roku 1575, ktorá
odsudzovala výslovné aj tajné dohody smerujúce k manipulácii s výmenou peňazí, označovala ich
za úžernícke a neplatné.40
Franskí a neskôr francúzski králi boli tiež nútení čeliť zdražovaniu cien potravín a rôznym
trhovým špekuláciám a reagovali na to svojimi kapituláriami a ordonanciami. Kapitulárie Karola
Veľkého z roku 806 zakazovali nákup a zhromažďovanie potravín na účely jeho ďalšieho
41
42
predraženého predaja ako aj spoločenstvá obchodníkov zamerané na koncentráciu distribúcie.
Ordonancie francúzskych kráľov sa zameriavali najmä na monopolizáciu súvisiacu s dodávkou
obilia a potravín (Filip IV. z roku 1305, Ján z roku 1350 a 1355, Karol VI z roku 1415 a Karol VII
43
z roku 1439, František I. 1531 a 1544) . Ordonancia Františka I. z 20 júna 1539 (Beines)
zakazovala obchodníkom ako aj iným osobám vytvárať monopoly, dohody a podvody škodlivé pre
44
spoločnosť. Osobitne v ordonancii z augusta 1539 z Villiers-Cotterets zakázal predstaveným
45
cechov a spoločenstiev
vytvárať monopoly.
V oboch prípadoch ordonancie ukladali trest
konfiškácie majetku. Napokon, Ľudovít XIV. v edikte z decembra 1676 zakázal monopoly ako aj
46
akékoľvek škodlivé praktiky vedúce k zvýšeniu cien.
38

Jednotlivé texty predpisov: KOHLER, J.: Der unlautere Wettbewerb. Berlin & Leipzig, 1914, s. 2-3.
STRIEDER, J.: Studien zur Geschichte kapitalischer Organisationsformen. München&Lepizig,
1914, s. 187.
40
SCACCIA, S.: Tractatus de comerciis et cambio. Cologne, 1738, s. 503.
41
Quicumque enim tempore messis vel tempore vindemiae, non necessitate sed propter
cupiditatem, comparat annonam aut vinum, verbi gratia, de duobus denariis comparat modium
unum, et servat usque dum venundari possit contra denarios quatuor aut sex seu amplius, hoc
turpe lucrum dicimus. Si hoc propter necessitatem comparat, utv sibi habeat et aliis tribuat,
negotium dicimus. (Ansigesi capitularium liber I, cap. 125).
42
Turpe lucrum exercent qui per varias circumuentiones lucrandi causa inhoneste res quaslibet
congregare decertant (Ansigesi capitularium liber I, cap. 123).
43
DELAMARE, M.: Traité de la police. Tome premier. Amsterdam, 1729, s. 632-636.
44
„Defendons à Marchands &autres de quelque qualité & condition qu’ils soient,sur peine de
confiscation de corps & biens, que fous ombre de ces presentes ils n’ayent à acheter les blez en
verd, contre la teneur de nos Ordonnances, commettere au fait desdits vivres &marchandises
aucune monopole, conventicule, ou fraude au prejudice de nous & de la chose publique de nostre
Royaume..“. (DELAMARE, M.: Traité de la police. Tome premier. Amsterdam, 1729, s. 634-635).
45
Art. 191: „Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de
tous mestiers, de ne faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour
quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et n'avoir ou prendre aucune
intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de
biens.
46
Čl XI. „Pour empêcher le monopole et les mauvaises pratiques d'aucuns marchands, qui pour
causer disetle et augmenter le prix des marchandises, s'entendent ensemble sous prétexte de
sociétés, et affectent de ne point faire charger et voiturer en cette ville, celles qu'ils ont extanles sur
les ports, et achetées dans les provinces; défenses sont faites à tous marchands de contracter
39
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Právny vývoj v Svätej ríši rímskej je poznačený právny partikularizmom a obmedzeným
uplatňovaním ríšskych predpisov vyplývajúcim okrem iného aj zo sporov medzi cisárom a Ríšskym
snemom.
V Čechách Constitutiones iuris metalici (Ius regale montanorum) z rokov 1300-1305 (platili
až do 19. storočia) vydané Václavom II. zakazovali v kapitole XXII prvej knihy „zavrhnutiahodné
sprisahania“ (...detestabilem conspirationem/ohyzdné šibalsvo...) spočívajúce v manipulácii s cenou
rudy nákupcami rudy (táto praktika spočívala v predstieranom a vopred dohodnutom ponúkaní
„netrhových“ cien) a trestali ich prepadnutím majetku.
V samotnom Nemecku sa „súťažné“ pravidlá premietli často do tzv. (Reich)polizeiordnungnen, uznesení Ríšskeho smenu, a objavili sa aj v cisárskom nariadení. Norimberské
Polizeiverordnungen z trinásteho a štrnásteho storočia zakazovali tzv. Fürkauf a jeho organizovanie
vo vzťahu k potravinám. Pojmom „Fürkauf“ sa označovali hromadné nákupy, ktorých cieľom bola
47
systematická monopolizácia trhu. Proti monopolistickým organizáciám rázne zakročil v roku 1512
48
Ríšsky snem v Trevíre a Kolíne, ktorý zakázal vytvárať škodlivé organizácie. Za porušenie zákazu
sa stanovoval trest konfiškácie majetku a zároveň páchateľovi nemala byť nikde v ríši poskytnutá
ochrana a zároveň neboli platné jeho právne úkony49 (podobne 2&3 Edw. 6, c.15, odd. I in fine
„infamous man“). Rezolúcia Ríšskeho výslovne povoľovala spolky, avšak okrem tých, ktoré (1) viedli
k sústreďovaniu tovaru v „jedných rukách“ s cieľom stanoviť ceny podľa ľubovôle50 alebo
(2)vytvárali „exkluzívne“ dohody51. O to, že uvedená rezolúcia z 1512 nebola veľmi úspešne
presadzovaná svedčí skutočnosť, že Ríšsky snem prijímal podobné rezolúcie opakovane (Worms
1521, Norimberg 1522,1522-1523, Speyer 1526 a 1529, Augsburg 1530 a 1532).
Reichpoliceyordnung52 prijaté na sneme v roku 1548 v Augsburgu opäť pripomínalo zákaz
monopolov a jeho text je v týchto častiach podobný § 16 rezolúcie z 1512, avšak navyše explicitne
zakazuje škodlivé dohody53. Reichpoliceyordnung prijaté v roku 1577 na sneme vo Frankfurte je
takmer doslovnou kópiou toho augsburského a obsahuje trpké konštatovanie, že sa situácia
nezmenila a že monopolné hnutie bolo rovnako rozšírené ako predtým.54 Ako rozporuplná činnosť
z pohľadu súťažného práva sa javí legislatívna činnosť cisára Karola V. Na jednej stane Karol V.
vydal svojim holandským poddaným v roku 1540 zákon, ktorý výslovne zakazoval obchodníkom,
remeselníkom ako aj komukoľvek inému vstupovať do zmlúv, paktov a dohôd, ktoré by mohli vyústiť
do monopolov a poškodzovať verejný blahobyt prostredníctvom nákupu tovaru určitého druhu, jeho
zhromažďovania a následného predaja za mimoriadne zisky, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom.
Edikt takéto správanie trestal konfiškáciou majetku. Edikt tiež zakazoval obciam, spoločenstvám
obchodníkov, združeniam remeselníkov a pod. vydávať štatúty, ktoré by mohli viesť k vytváraniu
monopolov. Na druhej strane sa Karol V. snažil oslabovať účinok súťažných pravidiel. V prvom rade
v rokoch 1524-1525 zabránil postihnutiu významných augsburských obchodníkov na čele s
Jakobom Fuggerom. Zákonom z marca 1525 obmedzi právomoci ríšskeho žalobcu v týchto veciach.

telles sociétés, sous peine de punition corporelle, et pourront les prévôt des marchands et échevins,
en cas de besoin, faire voiturer lesdites marchandises en cette vilie, aux frais de la chose, pour être
vendues au public, ou octroyer permission à autres marchands de les faire voiturer pour leur
compte , aux soumisf-ions de rensbourser par eux les propriétaires du prix de leurs marchandises“
47
PIOTROWSKI, R.: Cartels and Trusts. London, 1933. s 139-140.
48
„...dass solche schädliche Handthierung hinfuhro verboten und ab sey und sie niemands treiben
oder üben soll.“ (Abschied des Reichstags zu (Trier und) Köln, 1512, § 16).
49
Abschied des Reichstags zu (Trier und) Köln, 1512, § 16.
50
„...daß er die Waar nicht unterstehe in eine Hand zu bringen und derselben Waar einen Wehrt
nach seinem Willen und Gefallen zu setzen...“ (Abschied des Reichstags zu (Trier und) Köln, 1512,
§ 17).
51

„...dem Kauffer oder Verkauffer andinge, solche Waar niemands dann ihm zu kauffen, zu geben
oder zu behalten, oder daß er sie nicht näher geben wolle, dann wie er mit ihm überkommen hat.“
(Abschied des Reichstags zu (Trier und) Köln, 1512, § 17).
52
„Der Römisch-Kayserlichen Majestät Ordnung und Reformation guter Policey, zu Beförderung des
gemeinen Nutzens
53
„... schadliche Hanthierungen, Auff- und Fürkauf, und derhalben gemachte Geding, Vereinigung
und Pact...“ (Titul XXVIII, §1).
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Toledským mandátom z mája 1525 vyňal zo zákazu monopolov a kartelov banský priemysel. Treba
dodať, že takýto postup narazil na odpor Ríšskeho snemu, ktorý tieto zákony na zasadnutí v Speyeri
odmietol potvrdiť a obnovil platnosť pravidiel vydaných Ríšskym snemom v Kolíne z roku 1512.
5

ZÁKLADY „EKONOMICKEJ“ A PRÁVNEJ TEÓRIE MONOPOLOV A KARTELOV
Za zrod modernej teórie slobodného trhu sa bežne považuje tvorba Adama Smitha z 18.
storočia, avšak Adam Smith len nadviazal na práce starších teoretikov55. V tomto smere nemožno
opomenúť práce Tomáša Akvinského a jeho teóriu o čestnom obchodníkovi. Práve v súvislosti s
čestným obchodníkom sa viazali teórie o spravodlivej cene, pri ktorej sa ani predávajúci a ani
kupujúci nedopúšťajú hriechu (napr. L. Molina, M. Luther). Vo všeobecnosti možno povedať, že
postoj scholastických a morálnych teológov bol k monopolom a kartelom negatívny.
Danú problematiku systematicky spracoval teológ Leonard Lessius, ktorý definoval monopol
ako stav, kedy tovar určitého druhu predáva len jeden, ktorý môže potom stanoviť cenu podľa svojej
vôle a rozlišoval štyri druhy monopolov podľa spôsobu vzniku : (1) „konšpirácia“ o cene, (2)
privilégium kniežaťa, (3) vlastnou činnosťou (teda skupovaním tovaru s úmyslom predávať ho
neskôr za „nespravodlivú“ cenu) a (4) znemožnením importu. Zaujímavá je analýza cenových
dohôd, keď boli odsúdené ako hriešne a nespravodlivé dohody predávajúcich o cenách vyšších ako
legitímna alebo bežná (spravodlivá) cena a dohoda kupujúcich o cenách nižších ako legitímne alebo
bežné ceny. Ak sa predávajúci dohodli na cene, ktorá nepresahovala legitímnu alebo bežnú cenu
alebo ak cena dohodnutá kupujúcimi nebola nižšia ako legitímna alebo bežná cena56.
Okrem záverov morálnych teológov právni teoretici [napr. Joost de Damhouder (1507-1581),
Tiberio Deciani (Decianus) (1509–1582), Sigismundus Scaccia (1564?-1634)], v plnom rozsahu v
tom období nadväzujú na Zenovu konštutúciu a v podstate uznávajú jej platnosť, a teda poukazujú
na jej trestnosť práve podľa tohto rímskeho zákona57. Monopoly, kolúzia a podvody pri výmene boli
teda považované za nespravodlivé, nezákonné, a preto ako diabolské mali byť vykorenené.58
6

ZÁVER
Ako vidno, predpisy chrániace súťaživosť a ekonomickú slobodu platili v Európe od antiky, a
to bez ohľadu na to, že sa obchodníci a vladári snažili ich obchádzať alebo ignorovať, a teda bol
monopol považovaný v mnohých krajinách za zavrhnutiahodný zločin, zostával často
59
nepotrestaný . Mnohé z predpisov, ktoré sú uvedené v tomto článku, boli nahradené až v 19.
storočí a stali sa takmer priamymi predchodcami súčasnej súťažnej legislatívy. Judikatúra
anglických súdov týkajúca sa obmedzenia obchodu („restraint of trade“) z obdobia 16. až 19.
storočia je doteraz citovaná a Shermanov zákon, ktorý sa stal prototypom moderného
60
antitrustového zákonodarstva sa považuje len za kodifikáciu common law . Aj vo vzťahu ku
kontinentálnemu právu, vrátane rímskeho práva, je často až prekvapujúce, aké boli vypracované
legislatívne formulácie, pričom odhliadnuc od starobylej štylistickej obradnosti, by mohli byť
uplatňované aj v súčasnosti. Tiež je zrejmé, že ako červená niť sa vinie celými dejinami súťažného
práva Zenova konštitúcia, ktorá zakazuje a trestá zneužívanie ekonomickej sily na ťarchu
zákazníkov, a spolu s doktrínou práva na ekonomickú slobodu, ktorá sa vyvinula v Anglicku, tvorí
ideový základ európskeho súťažného práva, ktoré svoju podstatu našlo v jednoduchom vyjadrení
ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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KEĎ SA OCHRANA STANE JEDINÝM CIEĽOM ALEBO
ZAMYSLENIE SA NAD PRÁVOM VÝKUPU V SLOVENSKOM
PRÁVNOM PORIADKU
Jozef Buday
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
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Abstrakt: Právo výkupu je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky od 1.1.2007. Do
dnešného dňa však Národná banka Slovenska, ako príslušný orgán, udelila súhlas na uplatnenie
práva výkupu iba 4 navrhovateľom, čo naznačuje nefunkčnosť tohto inštitútu alebo nezáujem o jeho
využívanie zo strany väčšinových akcionárov. Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad tým,
prečo je tomu tak. Príspevok stručne popisuje genézu právnej úpravy práva výkupu, poukazuje na
obsahovú zložku tohto práva a stručne načrtáva proces jeho uplatnenia väčšinovým akcionárom.
Kľúčovou časťou príspevku je zamyslenie sa nad možnými príčinami nefunkčnosti právnej úpravy
práva výkupu ako aj nezáujmu o tento inštitút zo strany väčšinových akcionárov. Na predloženú
kritiku právnej úpravy autor reaguje v záverečnej časti príspevku naznačením možných
východiskových bodov, na ktorých by mohla byť právna úprava práva výkupu postavená, aby
umožnila účinné uplatňovanie práv zo strany väčšinových akcionárov a zároveň, aby menšinovým
akcionárom poskytovala dostatočnú mieru ochrany.
Kľúčové slová: právo výkupu, akcie, minoritní akcionári, ponuka na prevzatie, primerané
protiplnenie, väčšinový akcionár.
Abstract: The right to squeeze out has been part of Slovak law since 1.1.2007. However, to date
the National Bank of Slovakia, as the competent authority, approved the right of squeeze out only to
4 offerrors. This indicates that the legal regulation is malfunctioned or that there is no interest in right
of squeeze out on the side of the majority shareholders. Purpose of this paper is to discuss the
reasons behind this. The paper briefly describes the history of the legal regulation. The paper also
points out the content of the right of squeeze out and on general level describes the process of its
exercising. In its core part the paper discusses the reasons behind ineffectiveness of the legal
regulation as well behind low interest of majority shareholders in the right of squeeze out. Final part
of the paper addresses the criticism presented in the paper and the author proposes thoughts as to
how the legal regulation could be modified to ensure that both the right of squeeze out can be
effectively exercised by the majority shareholders and at the same sufficiently protect interests of the
minority shareholders.
Key words: right of squeeze out, shares, minority shareholders, takeover bid, equitable price,
majority shareholder.
1

ÚVOD
Právna úprava práva výkupu je obsiahnutá predovšetkým v § 118i zákona č. 566/2001 Z.z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“), do ktorého bola včlenená
zákonom č. 644/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Právna úprava práva výkupu nadobudla účinnosť 1.1.2007 a od svojho prijatia bola
novelizovaná celkovo trikrát. Zásadnejšiu zmenu právnej úpravy práva výkupu priniesol zákon č.
1

Autor je zároveň advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory
spolupracujúci s advokátskou kanceláriou PRK Partners s.r.o.. Pri tvorbe tohto príspevku vychádza
aj z vlastných skúseností s uplatňovaním práva výkupu v Slovenskej republike.
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209/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Touto novelizáciou bol precizovaný spôsob určenia primeraného protiplnenia za akcie cieľovej
spoločnosti ako aj podrobnosti postupu väčšinového akcionára voči menšinovým akcionárom
v súvislosti s uplatnením práva výkupu.
Zakotvenie právnej úpravy práva výkupu do slovenského právneho poriadku je dôsledkom
2
transpozície tzv. trinástej smernice obchodných spoločností (ďalej len „Smernica“). Smernica
zaväzuje členské štáty, aby prijali právnu úpravu, ktorá zabezpečí, že (i) väčšinový akcionár, ktorý
uskutočnil ponuku na prevzatie a má určitý podiel na (cieľovej) akciovej spoločnosti má právo
nadobudnúť všetky akcie tejto spoločnosti, (ii) existuje časový limit na uplatnenie tohto práva
väčšinového akcionára, a (iii) väčšinový akcionár zaplatí za takto nadobudnuté akcie primerané
protiplnenie. Smernica nešpecifikuje podrobnejšie podmienky, ktoré musia členské štáty pri
3
zabezpečení stanovených cieľov dodržať a fakticky tak ponecháva členským štátom priestor
nastaviť podmienky uplatnenia práva výkupu podľa svojich predstáv. Zo správy hodnotiacej
4
Smernicu možno usúdiť, že členské štáty túto možnosť využili a pri tvorbe právnej úpravy
implementujúcej Smernicu do svojich právnych poriadkov nastavili podmienky vzniku a uplatnenia
práva výkupu rôzne.
Pohľad na úpravu práva výkupu v slovenskom právnom poriadku prezrádza, že slovenský
zákonodarca volil inštitúty, ktorých cieľom je predovšetkým chrániť menšinových akcionárov. Ako sa
však zdá túžba po ochrane menšinových akcionárov viedla k vzniku úpravy, ktorá väčšinovému
akcionárovi neumožňuje ani len primerane a odôvodnene predpokladať, že bude schopný efektívne
vykonať svoje právo výkupu a to aj napriek tomu, že splní všetky podmienky na jeho vznik a toto
právo aj riadne uplatní voči menšinovým akcionárom. Domnievam sa, že existujú vážne pochybnosti
o tom, či právna úprava práva výkupu v slovenskom právnom poriadku skutočne spĺňa požiadavky
stanovené Smernicou.
2

VŠEOBECNE K PODSTATE PRÁVA V´ÝKUPU
Už na prvý pohľad je zrejmé, že právo výkupu v sebe nevyhnutne spája konflikt medzi
záujmom väčšinového akcionára nadobudnúť všetky akcie cieľovej spoločnosti a záujmom
menšinových akcionárov vlastniť akcie cieľovej spoločnosti. Dalo by sa očakávať, že právna úprava,
ktorej cieľom je v konečnom dôsledku zabezpečiť, aby pomyselným „víťazom“ tohto konfliktu bol
väčšinový akcionár (pri súčasnom dôslednom rešpektovaní práv menšinových akcionárov), využije
právne inštitúty, ktoré nebudú závislé od kooperácie týchto dvoch skupín so zjavne protichodnými
záujmami. Ako k riešeniu tohto konfliktu pristúpil slovenský zákonodarca približuje táto kapitola,
ktorá v stručnosti načrtáva obsahové vymedzenie práva výkupu a proces jeho uplatnenia
väčšinovým akcionárom.
2.1

Obsah práva výkupu
5
S prihliadnutím na §118i ods. 1 ZoCP možno právo výkupu zjednodušene charakterizovať
ako právo väčšinového akcionára, ktorý spĺňa podmienky stanovené ZoCP, domáhať sa
nadobudnutia všetkých akcií cieľovej spoločnosti za primerané protiplnenie. Podmienky, ktoré musí
väčšinový akcionár podľa ZoCP na vznik práva výkupu spĺňať sú:

2

Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2004/25/ES z 21.4.2004 o ponukách na prevzatie
Výnimkou je faktický zákaz stanoviť podmienku vyššieho ako 95% podielu na základnom imaní
alebo hlasovacích právach prípadne obidvoch.
4
The
Takeover
Directive
Bids
Assessment
Report
dostupná
na
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/study/study_en.pdf.
5
„Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa
§ 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej
spoločnosti, aby na neho previedli svoje akcie za primerané protiplnenie (ďalej len "právo výkupu"),
ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95% základného
imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený
najmenej 95% podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti.“
3

360

a)
b)

uskutočnenie ponuky na prevzatie (podľa ZoCP právo výkupu vzniká väčšinovému
akcionárovi, ktorý „uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani
6
podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h) ZoCP “)
existujúci podiel väčšinového akcionára na základnom imaní a hlasovacích právach v
cieľovej spoločnosti (podľa ZoCP právo výkupu vzniká väčšinovému akcionárovi,
ktorý „je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej
95% základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a
s ktorými je súčasne spojený najmenej 95% podiel na hlasovacích právach v cieľovej
spoločnosti“).

V súvislosti so stanovením minimálneho podielu, ktorý musí väčšinový akcionár v cieľovej
spoločnosti držať zákonodarca využil maximálny prípustný podiel, ktorý v zmysle Smernice mohli
členské štáty zvoliť. Stanovením vyššej hranice minimálneho podielu na základnom imaní
a hlasovacích právach fakticky zákonodarca posilnil postavenie menšinových akcionárov
v akciových spoločnostiach, kde podiel väčšinového akcionára nedosahuje zákonom predpísanú
výšku. Tým zároveň obmedzil počet akciových spoločností, u ktorých by vznik a uplatnenie práva
výkupu prichádzal do úvahy.
V súvislosti s povinnosťou väčšinového akcionára uskutočniť ponuku na prevzatie je vhodné
spomenúť, že ZoCP rozpoznáva dva druhy ponuky na prevzatie, v závislosti od toho, či jej
vyhlásenie závisí od vôle navrhovateľa. Povinnú ponuku na prevzatie je navrhovateľ povinný
7
8
vyhlásiť v prípadoch predpokladaných § 118g ZoCP a § 119 ZoCP v spojení s § 170 ods. 3 ZoCP .
Ako už názov naznačuje, vyhlásenie dobrovoľnej ponuky na prevzatie je výlučne závislé na
rozhodnutí (vôli) navrhovateľa. Aby ponuka na prevzatie bola spôsobilá vyústiť do vzniku práva
výkupu, táto ponuka nesmie byť čiastočná ani podmienená. Aj keď úmysel zákonodarcu pri
stanovení tohto obmedzenia nie je celkom zrejmý, možno sa domnievať, že zmyslom tohto
obmedzenia je zabezpečiť, aby ponuka na prevzatie, ktorá má predchádzať právu výkupu bola
adresovaná všetkým menšinovým akcionárom cieľovej spoločnosti, aby tak všetci menšinoví
akcionári cieľovej spoločnosti mali možnosť akcie v rámci ponuky na prevzatie previesť na
väčšinového akcionára za rovnakých podmienok. Rozlišovanie medzi povinnou a dobrovoľnou
ponukou na prevzatie má predovšetkým význam z hľadiska určenia výšky protiplnenia za akcie
cieľovej spoločnosti pri uplatnení práva výkupu.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že právo výkupu (ako hmotnoprávne oprávnenie subjektu
práva) vzniká ex lege okamihom, kedy väčšinový akcionár spĺňa obidve vyššie uvedené podmienky.
Okamih vzniku práva výkupu je dôležitý z hľadiska jeho uplatnenia. Čo je však dôležité z hľadiska
pochopenia celkového charakteru práva výkupu je, že samotným vznikom tohto práva nedochádza
priamo k prevodu vlastníckeho práva k akciám patriacim menšinovým akcionárom cieľovej
spoločnosti. Vznikom práva výkupu totiž vzniká väčšinovému akcionárovi iba oprávnenie domáhať
sa, aby ostatní akcionári cieľovej spoločnosti (t.j. menšinoví akcionári) na neho previedli svoje akcie
za primerané protiplnenie. Takto navrhnutej konštrukcii práva výkupu zodpovedá aj formulácia
povinnosti menšinových akcionárov. Vznikom práva výkupu väčšinového akcionára totiž
menšinovým akcionárom ešte nevzniká žiadna povinnosť. Povinnosť menšinových akcionárov
previesť na väčšinového akcionára svoje akcie cieľovej spoločnosti vzniká až za predpokladu, že
9
väčšinový akcionár voči nim uplatní (t.j. vykoná) svoje právo výkupu.

6

V zmysle §116 ods. 2 písm. (g) a (h) je čiastočnou ponukou ponuka, ktorá sa nevzťahuje na všetky
akcie cieľovej spoločnosti a podmienenou ponukou ponuka, pri ktorej navrhovateľ uplatňuje
podmienku minimálneho počtu akcií, ktoré sa zaväzuje nadobudnúť.
7
Povinnosť naviazaná na nadobudnutie alebo prekročenie kontrolného podielu v cieľovej
spoločnosti.
8
Povinnosť naviazaná na rozhodnutie valného zhromaždenia emitenta (cieľovej spoločnosti) o tom,
že akcie cieľovej spoločnosti prestanú byť kótované resp. rozhodnutie o skončení obchodovania
s akciami cieľovej spoločnosti.
9
Podľa § 118i ods. 8 ZoCP sú menšinoví akcionári povinní prijať návrh zmluvy o kúpe akcií, ktorý
im za účelom ich prevodu zaslal väčšinový akcionár.
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2.2

Výkon práva výkupu
Z doteraz uvedeného vyplýva, že samotný vznik práva výkupu (ako hmotnoprávne
oprávnenie väčšinového akcionára) nie je z hľadiska celkového účelu práva výkupu (t.j.
nadobudnutia všetkých akcií cieľovej spoločnosti) rozhodujúci. Dôležité je, či sa väčšinový akcionár
rozhodne vykonať toto svoje právo a uplatniť ho voči menšinovým akcionárom s cieľom nadobudnúť
ich akcie cieľovej spoločnosti. Proces uplatnenia práva výkupu je proces formalizovaný, ktorého
jednotlivé kroky sú upravené v ZoCP. Ide o proces relatívne administratívne náročný. Náročnosť
procesu rastie s rastúcim počtom menšinových akcionárov. Tento proces sa neodohráva iba medzi
väčšinovým akcionárom a menšinovými akcionármi, ale významnú úlohu v ňom zohráva aj Národná
banka Slovenska (ďalej len „NBS“), ktorá kontroluje, či väčšinový akcionár spĺňa podmienky na
uplatnenie práva výkupu (predovšetkým, či je nositeľom tohto hmotného práva).
Ako prvý krok na ceste k uplatneniu práva výkupu, ZoCP predpokladá prijatie rozhodnutia
väčšinového akcionára o tom, že uplatní právo výkupu. Toto rozhodnutie je výsledok korporačných
rozhodovacích procesov väčšinového akcionára a ZoCP bližšie neupravuje formálne či materiálne
náležitosti takéhoto rozhodnutia. Tieto budú predovšetkým určené korporačnými dokumentmi
väčšinového akcionára a právnym poriadkom, ktorým sa väčšinový akcionár spravuje.
V ďalšom kroku je väčšinový akcionár povinný oznámiť prijatie rozhodnutia o uplatnení práva
výkupu cieľovej spoločnosti, NBS a menšinovým akcionárom cieľovej spoločnosti, a to bez
zbytočného odkladu po jeho prijatí. ZoCP výslovne nerieši spôsob akým by malo byť oznámenie
menšinovým akcionárom uskutočnené. Z dikcie § 118i ods. 3 posledná veta možno usudzovať, že
bez ohľadu na formu akcií cieľovej spoločnosti toto oznámenie má byť voči jednotlivým akcionárom
urobené individuálne. Tomu však nebráni prípadné simultánne zverejnenie informácie o prijatí
rozhodnutia o uplatnení práva výkupu spôsobom obvyklým pre zvolanie valného zhromaždenia
v akciových spoločnostiach, ktoré vydali akcie na doručiteľa.
Veľmi dôležitým krokom v procese uplatnenia práva výkupu je získanie súhlasu NBS
s uplatnením práva výkupu respektíve podanie žiadosti NBS o udelenie takého súhlasu. Bez
získania súhlasu NBS nemôže byť právo výkupu účinné voči menšinovým akcionárom, čo znamená,
že menšinovým akcionárom tak nevznikne povinnosť prijať návrh zmluvy o kúpe akcií zaslaný im
väčšinovým akcionárom. V konaní o udelenie súhlasu s uplatnením práva výkupu NBS skúma, či
väčšinový akcionár spĺňa podmienky stanovené ZoCP na uplatnenie práva výkupu (predovšetkým,
či mu právo výkupu platne vzniklo) ako aj návrh zmluvy o kúpe akcií, ktorý väčšinový akcionár
použije pri uplatnení svojho práva výkupu.
Rozhodujúcim krokom v celom procese je samotné uplatnenie práva výkupu väčšinovým
akcionárom. Podľa §118i ods. 5 ZoCP väčšinový akcionár uplatní svoje právo výkupu tým, že zašle
návrh zmluvy o kúpe akcií menšinovým akcionárom. Návrh zmluvy musí obsahovať náležitosti
stanovené ZoCP. Ide jednak o všeobecné náležitosti zmluvy o kúpe cenných papierov ako aj
osobitné náležitosti týkajúce sa uplatnenia práva výkupu a to (i) výšku protiplnenia za akcie, (ii)
podrobnosti týkajúce sa prevodu akcií (iii) lehotu na prijatie návrhu zmluvy o kúpe akcií, a (iv)
10
výhradu vlastníctva. Za určitých okolností môže väčšinový akcionár spojiť tento krok s krokom
predchádzajúcim (t.j. podaním žiadosti NBS o udelenie súhlasu s uplatnením práva výkupu).
Dôležitou skutočnosťou však je, že väčšinový akcionár musí svoje právo výkupu uplatniť voči
menšinovým akcionárom v lehote 3 mesiacov odo dňa uplynutia platnosti ponuky na prevzatie, ktorá
uplatneniu práva výkupu predchádzala. Zmeškanie tejto lehoty spôsobí zánik subjektívneho práva
výkupu väčšinového akcionára a väčšinový akcionár nie je oprávnený sa opätovne domáhať práva
výkupu na základe tej istej ponuky na prevzatie.
Uplatnením práva výkupu väčšinovým akcionárom (za predpokladu získania súhlasu NBS)
vzniká menšinovým akcionárom povinnosť prijať návrh zmluvy o kúpe akcií (a tým aj povinnosť
previesť akcie na väčšinového akcionára, ktorá je imanentnou súčasťou dojednania o prevode
akcií).
Ak menšinoví akcionári návrh zmluvy o kúpe akcií neprijmú, v zmysle §118i ods. 9 sa
väčšinový akcionár môže domáhať na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím.
Takýto žalobný návrh musí byť podaný v lehote 3 mesiacov od uplynutia lehoty na prijatie návrhu
10

Podstatou výhrady vlastníctva je oddialiť okamih, kedy kupujúci (t.j. väčšinový akcionár)
nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy (t.j. akciám cieľovej spoločnosti) až do momentu
zaplatenia kúpnej ceny za predmet zmluvy.
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zmluvy o kúpe akcií a to v jednom konaní voči všetkým menšinovým akcionárom, ktorí návrh zmluvy
o kúpe akcií neprijali, inak toto právo väčšinového akcionára zaniká.
3

NEDOSTATKY PRÁVNEJ ÚPRAVY PRÁVA VÝKUPU
Z načrtnutého obsahového a procesného vymedzenia práva výkupu sa zdá, že zákonodarca
sa rozhodol spomenutý konflikt záujmov väčšinového akcionára a menšinových akcionárov riešiť
inak ako očakávaným spôsobom. Právne inštitúty, ktoré zákonodarca použil však zjavne nenapĺňajú
účel, ktorý by mala právna úprava sledovať, keďže za viac ako 6 rokov odkedy je právo výkupu
súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, NBS do dnešného dňa udelila iba 4 súhlasy s
11
uplatnením práva výkupu. Právna úprava práva výkupu je v mnohých aspektoch nejasná, neurčitá
12
a dokonca vnútorne rozporná. Právna úprava práva výkupu ponecháva väčšinového akcionára
v neistote, či napriek tomu, že riadne uplatní svoje právo výkupu u menšinových akcionárov dokáže
nadobudnúť všetky akcie cieľovej spoločnosti a naplniť tak účel sledovaný Smernicou.
K najzávažnejším nedostatkom právnej úpravy práva výkupu osobne zaraďujem nasledovné:
Zníženie okruhu možných cieľových spoločností
Uplatniť právo výkupu prichádza do úvahy iba v relatívne limitovanom počte cieľových
spoločností. V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že právo výkupu sa týka iba akciových
spoločností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných
13
papierov . Dôvodom je fakt, že podľa § 114 ods. 5 ZoCP ponuku na prevzatie možno uskutočniť
iba na takomto regulovanom trhu. Aj keď Smernica výslovne nepredpokladá, že by sa právo výkupu
mohlo týkať aj akciových spoločností, ktorých akcie nie sú prijaté na regulovanom trhu, otázkou je
prečo zákonodarca nepripustil, aby ponuku na prevzatie bolo možné uskutočniť aj v rámci tzv.
14
mnohostranného obchodného systému
(Multilateral Trading Facility) organizovaného
v podmienkach Slovenskej republiky Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s., ktorý je postavený
na podobnej báze a spravuje sa podobnými pravidlami ako regulovaný voľný trh. Prijatie cenných
papierov na obchodovanie v rámci mnohostranného obchodného systému však podlieha podstatne
jednoduchším pravidlám ako v prípade prijatia cenných papierov na regulovaný trh. Využitie
mnohostranného obchodného systému na účely uskutočnenia ponuky na prevzatie predchádzajúcej
práva výkupu by rozšírilo dostupnosť práva výkupu a osobne sa domnievam, že nijakým spôsobom
neznížilo ochranu menšinových akcionárov.
Okrem toho zákonodarca pri implementácii Smernice v otázke práva výkupu zvolil ako
podmienku vzniku práva výkupu najvyšší možný podiel väčšinového akcionára na základnom imaní
resp. hlasovacích právach cieľovej spoločnosti, ktorý Smernica pripúšťa. Tým fakticky zúžil, už aj tak
úzky okruh akciových spoločnosti, pri ktorých by uplatnenie práva výkupu prichádzalo do úvahy.
Zmluvný prevod akcií cieľovej spoločnosti
Účelom práva výkupu je nadobudnutie všetkých akcií cieľovej spoločnosti väčšinovým
akcionárom. Za týmto účelom je nevyhnutné, aby v procese uplatnenia práva výkupu došlo
k prevodu / prechodu akcií cieľovej spoločnosti z menšinového akcionára na väčšinového
akcionára. Z týchto dvoch možností si zákonodarca zvolil a do právnej úpravy práva výkupu
zakomponoval inštitút konsenzuálneho prevodu akcií cieľovej spoločnosti.
11

Zdroj:
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-trhom-cennychpapierov/ponuky-na-prevzatie-a-uplatnenie-prava-vykupu-a-prava-na-odkupenie/zoznampravnickych-alebo-fyzickych-osob-ktore-maju-suhlas-nbs-na-uplatnenie-prava-vykupu-squeeze-out
12
Podľa § 28 ods. 3 písm. l) ZoCP je navrhovateľ práva výkupu (t.j. väčšinový akcionár), ktorému
NBS udelila súhlas na uplatnenie práva výkupu oprávnený požiadať o registráciu pozastavenia
práva nakladať s akciami cieľovej spoločnosti a zabrániť tak menšinovým akcionárom tieto akcie
ďalej prevádzať na tretie osoby. Zároveň však podľa § 28 ods. 7 ZoCP platí, že ak bolo
pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ
zaknihovaného cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o kúpe cenného papiera ani dať pokyn
na predaj tohto cenného papiera.
13
Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, v znení neskorších
predpisov „Trh kótovaných cenných papierov a regulovaný voľný trh tvoria regulovaný trh burzy.“
14
§ 39a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov.
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S prihliadnutím na právnu úpravu cenných papierov (osobitne akcií) je na prevod akcií
z prevodcu na nadobúdateľa potrebné (i) uzavrieť zmluvu o prevode akcií, a (ii) zaregistrovať prevod
akcií z prevodcu (t.j. menšinového akcionára) na nadobúdateľa (t.j. väčšinového akcionára). Na
uskutočnenie obidvoch týchto úkonov je potrebný súhlas a poskytnutie súčinnosti zo strany
menšinového akcionára. Asi nie je veľkým prekvapením, že menšinoví akcionári nemajú záujem
túto súčinnosť poskytnúť. Väčšinového akcionára vnímajú ako niekoho, kto im „berie“ akcie cieľovej
spoločnosti proti ich vôli.
Nie je zrejmé, čo viedlo zákonodarcu k uprednostneniu zmluvného prevodu akcií
menšinových akcionárov pred, napríklad, prechodom na základe právnej skutočnosti stanovenej
15
zákonom ako je tomu v Českej republike. Možno sa len domnievať, že dôvodom bola vôľa po
zvýšenej ochrane menšinových akcionárov. Toto rozhodnutie zákonodarcu však zásadným
spôsobom ovplyvnilo celkovú koncepciu práva výkupu a vzhľadom na absentujúce zjednodušené
pravidlá súdneho konania nasledujúceho v prípade nesplnenia povinnosti menšinovými akcionármi,
aj spôsobilo nefunkčnosť práva výkupu.
Komplikované súdne konanie o nahradenie prejavu vôle
Ak menšinoví akcionári nesplnia svoju zákonnú povinnosť a neprijmú návrh zmluvy o kúpe
akcií, väčšinový akcionár, ktorý chce nadobudnúť všetky akcie cieľovej spoločnosti musí voči nim
začať súdne konanie. V súdnom konaní sa väčšinový akcionár domáha nahradenia prejavu vôle
menšinových akcionárov s uzavretím zmluvy o kúpe akcií. ZoCP vyžaduje, aby takéto súdne
konanie bolo začaté do 3 mesiacov od uplynutia lehoty na prijatie návrhu zmluvy, a to len ako jedno
konanie voči všetkým menšinovým akcionárom, ktorí svoju povinnosť nesplnili. ZoCP neobsahuje
procesnú úpravu, ktorá by bola lex specialis vo vzťahu k procesným pravidlám upraveným v zákone
č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov. Súdne konanie tak
prebieha podľa štandardných pravidiel civilného procesného konania, čo pri predpokladanom
16
veľkom počte menšinových akcionárov (žalovaných),
nedostatočnom prístupe väčšinového
akcionára k informáciám o žalovaných menšinových akcionároch, komplikovanosti žalobného
návrhu o nahradenie prejavu vôle a v neposlednom rade fungovaní súdnych inštitúcií stavia
väčšinového akcionára do zložitej procesnej situácie a značne komplikuje (a odďaľuje)
nadobudnutie vlastníckeho práva k akciám cieľovej spoločnosti väčšinovým akcionárom.
Nedostatky právnej úpravy práva výkupu sa tak preniesli do procesného rizika väčšinového
akcionára. Pritom nejde o riziko procesného pochybenia väčšinového akcionára, ale riziko toho, že
konajúci súd nebude pri posudzovaní žalobného návrhu a vedení súdneho konania mať na zreteli
účel práva výkupu a dôsledky nedostatkov právnej úpravy práva výkupu bude pripisovať
nedodržaniu procesných pravidiel väčšinovým akcionárom. Prípadné zamietnutie žalobného návrhu
väčšinového akcionára z procesných dôvodov bude znamenať, že svoje právo výkupu fakticky
nebude schopný uplatniť nakoľko v čase rozhodnutia súdu o zamietnutí žalobného návrhu už
uplynula 3-mesačná lehota na podanie žalobného návrhu.
Diskriminácia menšinových akcionárov, ktorí si splna povinnosť
Právna úprava práva výkupu pripúšťa, aby uplatnenie práva výkupu skončilo tak, že
väčšinový akcionár nadobudne iba časť akcií cieľovej spoločnosti. Ak sa väčšinový akcionár
rozhodne nepodať žalobný návrh na začatie konanie o nahradenie prejavu vôle voči tým
menšinovým akcionárom, ktorí neprijali jeho návrhu zmluvy o kúpe akcií alebo ak súd v takomto
konaní zamietne žalobný návrh väčšinového akcionára, výsledkom bude stav, kedy tí menšinový
akcionári, ktorí splnili svoju zákonnú povinnosť a prijali návrh zmluvy o kúpe akcií skončili v inej
15

Pre úpravu práva výkupu v Českej republike viď §183i až §183m zákona č. 513/1991 Sb.
obchodní zákonník (účinnosť do 31.12.2013) alebo §375 až § 394 zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních korporacích (účinnosť od 1.1.2014).
16
Jediným zdrojom informácií o menšinových akcionároch je výpis zo zoznamu akcionárov resp.
zoznam majiteľov cenných papierov (akcií cieľovej spoločnosti), ktorý väčšinovému akcionárovi
musí poskytnúť Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.. Údaje vedené v takomto zozname však
závisia od toho ako si menšinoví akcionári plnia povinnosť oznamovať zmeny údajov, ktoré sa ich
týkajú (počnúc zmenou adresy trvalého pobytu až po registrácia prechodu akcií v prípade úmrtia
a prechodu vlastníckeho práva k akciám v dedičskom konaní).
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situácii ako tí menšinoví akcionári, ktorí svoju povinnosť previesť akcie cieľovej spoločnosti na
väčšinového akcionára nesplnili. Tento záver vyvoláva vážne podozrenie, že právna úprava práva
výkupu, ktorá umožňuje, aby napriek vzniku a uplatneniu práva výkupu väčšinový akcionár
nenadobudol všetky akcie cieľovej spoločnosti je v súlade so Smernicou.
4

ZÁVER
Právna úprava práva výkupu v slovenskom právnom poriadku je vo svojej podstate
nefunkčná a nemotivujúca pre väčšinových akcionárov. Formálne síce Slovenská republika prijala
normy, ktoré majú smerovať k tomu, že väčšinový akcionár cieľovej spoločnosti má aspoň teoretickú
možnosť nadobudnúť všetky akcie cieľovej spoločnosti, avšak v skutočnosti existuje dôvodná
obava, že Smernica nebola implementovaná spôsobom skutočne sledujúcim a umožňujúcim
dosiahnutie jej cieľov týkajúcich sa práva výkupu väčšinového akcionára.
Príspevok naznačil niekoľko dôvodov, ktoré možno považovať za príčiny tohto stavu.
Domnievam sa, že rozhodujúcim hybnými silami vzniku uvedených nedostatok bolo (i)
nepochopenie právnych inštitútov použitých pri tvorbe právnej úprav (použité súkromno-právne
inštitúty nevyhovujú podstate práva výkupu nakoľko nereflektujú skutočnosť, že menšinoví akcionári
nemajú záujem poskytnúť väčšinovému akcionárovi súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o kúpe
akcií a registráciu prevodu akcií cieľovej spoločnosti na väčšinového akcionára), (ii) abstrahovanie
od reálií slovenského kapitálového trhu (slovenský kapitálový trh sa fakticky nestihol rozvinúť a
väčšina „investorov“ t.j. akcionárov nemá skúsenosti s jeho fungovaním a nie je si vedomá svojich
práv a povinností vyplývajúcich z postavenia akcionára), a (iii) prehnaný dôraz na ochranu
menšinových akcionárov.
Aby tento príspevok nebol len kritikou súčasného stavu, na záver si dovolím, v rovine úvah
de lege ferenda, poukázať na niekoľko bodov, ktoré by súčasný stav mohli zmeniť a pretvoriť tak
právo výkupu vo funkčný a z pohľadu väčšinových akcionárov zaujímavý inštitút, ktorý však zároveň
poskytuje menšinovým akcionárom dostatočnú mieru ochrany.
V prvom rade považujem za kľúčové, aby vlastnícke právo k akciám cieľovej spoločnosti
prešlo na väčšinového akcionára na základe iného právneho titulu ako zmluvy o kúpe akcií.
Vzhľadom na ingerenciu NBS v procese uplatnenia práva výkupu mám za to, že by bolo vhodné
viazať tento okamih na rozhodnutie NBS, ktorým udelí väčšinovému akcionárovi súhlas
s uplatnením práva výkupu (čím by bol zachovaný princíp verejnej kontroly). Touto zmenou by bol
odstránený stav, kedy väčšinový akcionár je odkázaný na súčinnosť menšinových akcionárov,
pričom slovenský právny poriadok neposkytuje dostatok účinných právnych inštitútov, ktoré by
umožnili väčšinovému akcionárovi domáhať sa splnenia povinnosti menšinových akcionárov.
Ďalšia zmena by sa mala týkať spôsobu platenia protiplnenia za akcie menšinových
akcionárov a prenesenia rizika preukazovania vlastníctva akcií cieľovej spoločnosti na menšinových
akcionárov. Súčasná právna úprava stav totiž fakticky prikazuje väčšinovému akcionárovi, aby
zaplatil kúpnu cenu za akcie predtým ako má vôbec možnosť zistiť, či menšinový akcionár urobí
všetky kroky potrebné k prevodu akcií na väčšinového akcionára (najmä, či podá príkaz na
registráciu prevodu). Prípadné domáhanie sa splnenia povinnosti menšinového akcionára by bolo
nanajvýš komplikované a v celkovom kontexte účelu práva výkupu sa javí ako nepotrebné
a zbytočne zaťažujúce väčšinového akcionára. Navyše v tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že
súčasná právna úprava práva výkupu preniesla na väčšinového akcionára riziko zisťovania toho, kto
je vlastne akcionárom cieľovej spoločnosti. Na účely práva výkupu poskytne Centrálny depozitár
cenných papierov, a.s. väčšinovému akcionárovi zoznam akcionárov respektíve majiteľov cenných
papierov. Väčšinový akcionár však nemá nijakú možnosť overiť, či údaje uvedené v zozname sú
aktuálne. Je výlučnou povinnosťou menšinových akcionárov dbať o to, aby údaje o nich vedené
v príslušnej evidencii (t.j. zozname akcionárov alebo zozname majiteľov cenných papierov) boli
aktuálne. Preto sa domnievam, že zmena spôsobu úhrady protiplnenia za akcie cieľovej spoločnosti
by pomohla odstrániť súčasný nevyrovnaný stav napríklad nasledovným spôsobom. Väčšinový
akcionár by bol povinný zložiť dostatočné finančné prostriedky určené na účel úhrady protiplnenia
za akcie cieľovej spoločnosti v banke alebo inom peňažnom ústave (prípadne u notára) v prospech
menšinových akcionárov vedených v predmetnej evidencii a ich právnych nástupcov (splnenie tejto
povinnosti by mohlo byť podmienkou, aby NBS udelila súhlas s právom výkupu). Menšinoví
akcionári by boli oprávnení domáhať sa vyplatenia im prislúchajúceho protiplnenia po preukázaní
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svojho vlastníctva akcií cieľovej spoločnosti (napr. predložením výpisu z účtu majiteľa cenných
papierov, na ktorom by boli akcie evidované).
Tretím základným princípom právnej úpravy práva výkupu by bolo otočenie aktívnej
legitimácie na podanie žaloby týkajúcej sa práva výkupu väčšinového akcionára. Vo svetle vyššie
navrhnutých bodov sa javí ako logické, aby menšinoví akcionári mali možnosť požiadať súd
o preskúmanie výšky protiplnenia poskytnutého za akcie cieľovej spoločnosti väčšinovým
akcionárom. Pritom nič nebráni tomu, aby v takomto súdnom konaní by dôkazné bremeno mohlo (a
malo) byť prenesené na väčšinového akcionára. Domnievam sa, že takýmto spôsobom by dokonca
pozícia menšinových akcionárov bola lepšia v porovnaní so súčasným stavom, kedy právna úprava
práva výkupu výslovne predpokladá, že menšinoví akcionári môžu namietať výšku protiplnenia len
v súdnom konaní začatom väčšinovým akcionárom. Je otázne, aké právne možnosti namietať
neprimeranosť protiplnenia by menšinoví akcionári mali v prípade, ak by takéto konanie vôbec
nebolo začaté (napr. všetci menšinoví akcionári by prijali návrh zmluvy o kúpe akcií).
Vyššie uvedené návrhy reagujú iba na tie nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré osobne
považujem za rozhodujúce príčiny jej nefunkčnosti. Mám za to, že vybudovanie právnej úpravy na
uvedených princípoch by jednak dosiahlo cieľ právnej úpravy práva výkupu a zároveň by
poskytovalo menšinovým akcionárom dostatok garancií ochrany ich práv. Či už by to bola garancia
preskúmania splnenia všetkých podmienok na uplatnenie práva výkupu v podobe súhlasu NBS
s uplatnením práva výkupu (a tým aj prevodom akcií na väčšinového akcionára) alebo garancia, že
ponúknuté protiplnenie je primerané v podobe možnosti požiadať súd o jeho preskúmanie, pričom
dôkazné bremeno by niesol väčšinový akcionár. Ak konečným výsledkom uplatnenia práva výkupu
väčšinovým akcionárom má byť nadobudnutie všetkých akcií cieľovej spoločnosti väčšinovým
akcionárom (tak ako to predpokladá Smernica) som presvedčený, že právna úprava by mala voliť
inštitúty, ktoré tomu zodpovedajú a neponechávať jednu zo záujmových skupín v neistote ohľadom
výsledku uplatnenia práva výkupu väčšinovým akcionárom.
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SPOLOČNÉ KONANIE V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM
OBMEDZENÝM
Peter Lukáčka
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením
obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých
osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti
resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.
Kľúčové slová: konanie s.r.o., konateľ, zákonné zastúpenie v s.r.o., obmedzenie konateľského
oprávnenia, udelenie plnej moci konateľom.
Abstract: In this paper author deals with the issue ofexpression of will by a limited liability company.
The focus is on issues related to possibilities of joint action of several persons on behalf of the
company, and restrictions on such acting, that are of importance particularly in assessing the
effectiveness of such acts in relation to third parties.
Keywords: acting by a limited liability company, executive, representation under the law on limited
liability companies, limitation of executive´s powers, power of attorney issued by an executive.
1

ÚVOD
Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je jednou z foriem obchodných
spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej
republiky. Je tomu tak z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo práve tento druh spoločnosti je
vo všeobecnosti považovaný za pomerne jednoduchú právnu formu obchodnej spoločnosti a to
najmä z hľadiska jej riadenia a organizačnej štruktúry, keďže v s.r.o. je obligatórnym orgánom len
valné zhromaždenie a konateľ. Ako ďalší dôvod častej frekventovanosti s.r.o. nie len v podmienkach
Slovenskej republiky je skutočnosť, že práve tento druh obchodnej spoločnosti je považovaný za
tzv. bezpečnú formu podnikania, ktorá sa prejavuje najmä v oblasti obmedzeného ručenia
1
spoločníkov a to na rozdiel od iných druhov obchodných spoločností, kde okrem výnimiek je
ručenie spoločníka nastavené oveľa prísnejšie a spravidla ručia za záväzky spoločnosti aj celým
svojím osobným majetkom.
Vzhľadom na skutočnosť, že s.r.o. je umelý právno-teoretický útvar, ktorého právna
subjektivita je odlišná od jeho spoločníkov, bolo nutné identifikovať resp. kreovať spôsob akým tento
útvar bude svoju vôľu prejavovať. Pre tento účel bol vytvorený osobitný, obligatórny orgán - konateľ,
prostredníctvom, ktorého (okrem iného) s.r.o. prejavuje svoju vôľu navonok. Konať v mene s.r.o. je
možné viacerými spôsobmi, či už formami spoločného konania viacerých konateľov, alebo
prostredníctvom zastúpenia. Uvedené spôsoby konania však v praxi spôsobujú značné ťažkosti
a preto sme si za cieľ tohto príspevku kládli práve analýzu spôsobov kombinácií konania s.r.o.
2

KONANIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Konanie právnických osôb vo všeobecnej rovine upravuje § 20 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník (ďalej len OZ), ktorý vo svojom prvom odseku stanovuje: „Právne úkony
právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení
právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).“ Štatutárny orgán nie je
možné vnímať ako právnickú osobu, nie je subjektom práva a nemá vlastnú právnu subjektivitu.

1

Napr.: akcionári v akciovej spoločnosti, komanditisti v komanditnej spoločnosti
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Štatutárny orgán právnickej osoby má tzv. všeobecné konateľské oprávnenie, ktoré je možné
identifikovať na základe:
Zakladateľského dokumentu (spoločenská zmluva, zakladateľská zmluvy zakladateľská
listina)
Znenia ustanovení ObZ (§13, § 85, § 133, § 191 ...)
2
Z osobitného zákona (riaditeľ štátneho podniku a pod.)
Všeobecné oprávnenie štatutárneho orgánu konať je síce možné osobitne (okrem zákonných
ustanovení) obmedzovať aj vnútornými predpismi resp. dokumentmi právnickej osoby
(zakladateľským dokumentom resp. rozhodnutiami orgánov s príslušnou kompetenciou), ale tieto
3
obmedzenia sú vo vzťahu k tretím osobám neúčinné. Neznamená to však, že realizácia uvedených
obmedzení výkonu konateľského oprávnenia nemá právne relevantný význam. Zmysel takýchto
obmedzení tkvie v možnosti uplatňovania regresného nároku voči štatutárnemu orgánu, ktorý by
takéto obmedzenia svojho oprávnenia konať porušil. Osobitne je potrebné zdôrazniť, že: „...
konateľské oprávnenie štatutárneho orgánu je obmedzené len rozsahom právnej subjektivity, a nie
rozsahom predmetu podnikania (porovnaj § 20 ods. 1 OZ). Ak však takéto konanie bude v rozpore
4
so zákonom, bude neplatné podľa § 39 OZ.“
Od generálneho konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu právnickej osoby je nutné
dôsledne odlišovať formy zastúpenia právnickej osoby, ktoré majú často krát z pohľadu konkrétnych
právnych úkonov podobnú povahu ako tie, ktoré realizujú v rámci výkonu svojej funkcie štatutárne
orgány. Všeobecnú právnu úpravu konania za právnickú osobu stanovuje § 20 ods. 2 OZ „Za
právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo
vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé.“
Takáto úprava umožňuje aj iným ako štatutárnym orgánom konať resp. robiť právne úkony za
právnickú osobu. Takéto oprávnenie konať je naviazané na postavenie resp. pracovné zaradenie
týchto osôb v rámci personálnej štruktúry právnickej osoby.
Uvedené oprávnenie konať je v rámci ObZ bližšie špecifikované v § 13 ods. 1, ktoré výslovne
upravuje možnosť konať za právnickú osobu zástupcom. Domnievame sa, že pojem zástupca je
v tomto zmysle potrebné vykladať širšie ako je to v rámci § 20 ods. 2 OZ pretože zastúpenie v ObZ
vzniká na základe:
a)
Zákona ( vedúci organizačnej zložky podniku, osoba poverená pri prevádzkovaní podniku
určitou činnosťou; osoba konajúca v prevádzkarni podnikateľa, pokiaľ sú splnené podmienky
§ 16 ObZ),
b)
Zmluvy (prokúra, mandátna zmluva a pod..)
c)
Súdneho rozhodnutia (súdom určený opatrovník spoločnosti v zmysle § 131 ods. 3 ObZ.
Dôsledné odlišovanie konania štatutárneho orgánu právnickej osoby (špeciálne v rámci
práva obchodných spoločností) od možností konania prostredníctvom zastúpenia je potrebné
vnímať aj v kontexte zodpovednostných vzťahov, ktoré sú zásadným spôsobom určované povahou
resp. postavením subjektov, ktoré ich realizujú v rámci tej ktorej právnickej osoby.
Na vyššie uvedené všeobecné ustanovenie OZ vymedzujúce štatutárny orgán nadväzuje znenie §
13 ods. 1 ObZ, ktoré vo svojej druhej vete stanovuje: „...právnická osoba koná prostredníctvom
štatutárneho orgánu....“. Právna úprava, konkrétnych podmienok výkonu funkcie štatutárneho
orgánu a s tým súvisiacich otázok je ponechaná na osobitnú úpravu v rámci jednotlivých druhov
obchodných spoločností. V tomto zmysle je však potrebné uviesť modifikáciu ObZ, ktorá nad rámec
§ 20 OZ upravuje aj pôsobnosť štatutárnych orgánov v oblasti kreácie vôle obchodných
spoločností. Toto oprávnenie sa prejavuje v oblasti obchodného vedenia spoločností na ktoré sú

2

Bližšie pozri: Fekete, I.: Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s.
170
3
Pozri: R 45/1995 ( sp.zn. Obo 201/1994) uznesenie NS SR uverejnené v Zbierke rozhodnutí
a stanovísk súdov SR č. 4/1995, s. 144 a nasl.
4
Fekete, I.: Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 171. Porovnaj:
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákonník. Komentář. 12. Vydání. Praha: C. H.
Beck, 2009, s. 35
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oprávnené ako aj povinné štatutárne orgány a pri ktorom dochádza z ich strany aj k vytváraniu (nie
len prejavovaniu) vôle právnickej osoby.
V právnom poriadku platnom na území Slovenskej republiky sa uplatňuje princíp priameho
konania štatutárneho orgánu, ktoré je považované za konanie právnickej osoby. Pelikánová
výslovne uvádza, že: „...štatutárny orgán je súčasťou právnickej osoby, nejedná ako odlišný právny
5
subjekt...“ Preto sa na konanie štatutárnych orgánov nevzťahujú ustanovenia § 22 a nasl. OZ, ktoré
upravujú konanie v mene zastúpeného. Takéto ponímanie štatutárneho orgánu je do istej miery
odlišné od jeho vnímania zavedeného v Spolkovej republike Nemecko. V zmysle § 35 ods. ods. 1
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) je konanie konateľa s.r.o.
vnímané ako istý druh zastúpenia, ktoré je možné odvodzovať zo znenia tohto ustanovenia,
v ktorom sa uvádza, že: „....spoločnosť je zastúpená svojimi konateľmi....“. K tomuto je však
potrebné dodať, že nejde o „klasické“ zastúpenie tak ako ho pozná právny poriadok Slovenskej
republiky, ale o osobitný druh zastúpenia, ktoré je odlišné od zmluvného resp. iných druhov
zákonného zastúpenia (vedúci organizačnej zložky, poverený zamestnanec a pod.)
3

URČENIE SPȎSOBU KONANIA S.R.O.
Podľa § 133 ods. 1 ObZ: „Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.
Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak.“ Z uvedeného je zrejmé, že s.r.o. koná prostredníctvom
konateľa ako štatutárneho orgánu spoločnosti a zároveň, že spoločenská zmluva môže určiť (okrem
zákonného znenia) spôsob konania spoločnosti resp. jej konateľov, ak ich je v spoločnosti viac.
Možnosti, ktoré sa v tejto súvislosti ponúkajú je viacero a v zásade je možné tento spôsob konania
spoločnosti takpovediac „našiť“ na mieru individuálnym požiadavkám s.r.o. [napr.: spoločné konanie
všetkých konateľov; spoločné konanie len niektorých (spravidla dvoch) konateľov; určenie osoby,
ktorá môže konať samostatne a pod.].
Určenie spôsobu konania v spoločenskej zmluve nie je možné považovať za obmedzenie
6
konateľského oprávnenia. Motívov resp. dôvodov, ktoré ovplyvňujú spoločníkov pri rozhodovaní
o zakotvení spôsobu konania spoločnosti je viacero. Ako príklad je možné uviesť rýchlosť prijímania
rozhodnutí (vtedy spravidla dochádza k určeniu spôsobu konania každého z konateľov samostatne)
alebo vzájomná kontrola pri realizácii úkonov v mene spoločnosti (vtedy dochádza ku kombinácii
resp. spoločnému konaniu viacerých konateľov). V tejto súvislosti sa objavuje istá polemika, ktorá
sa dotýka možností formulácie ako aj obsahovej náplne určujúcej spôsob konania s.r.o. a vytýčenia
hraníc, kedy už snahou o určenie spôsobu konania dochádza fakticky k obmedzeniu konateľského
oprávnenia, čo vo vyššie uvedenom zmysle spôsobuje neplatnosť takéhoto obmedzenia vo vzťahu
k tretím osobám. To znamená, že posúdenie tejto skutočnosti zásadným spôsobom ovplyvňuje
kvalitu vzťahov medzi s.r.o., konateľom a treťou osobou ako obchodným partnerom spoločnosti.
Prvý názorový prúd pripúšťa argumentáciu, ktorá akceptuje ako prípustné určenie spôsobu
konania na základe vymedzeného okruhu určitých prípadov (napr.: finančnou sumou), kedy sú
7
konatelia povinní konať spoločne a v ostatných prípadoch môžu konať samostatne. Obdobne je
možné daný prístup identifikovať aj v rozhodnutiach Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý
určenie resp. ohraničenie právnych úkonov sumou nad ktorú konatelia môžu v mene spoločnosti
8
konať len spoločne jednoznačne pripúšťa. Táto skupina autorov dôvodí tým, že nejde
o obmedzenie konateľského oprávnenia, ale iba o špecifikáciu resp. určenie spôsobu konania
v mene spoločnosti.
9
Druhá skupina autorov , ktorá presadzuje odlišný názor argumentuje najmä ochranou
právnej istoty a dobrej viery tretích osôb vo vzťahoch do ktorých spoločnosť vstupuje, s tým, že
v opačnom prípade by bolo potrebné skúmať v zásade pri každom úkone akú má tento úkon povahu
5

Pelikánová, I.: Obchodní právo. I. díl. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 310
Pozri: NS ČR, zo dňa 20. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 198/2002, publikovaný pod č. 58/2004 ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR, č. 6/2004
7
Štengolová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákonník. Komentář. 9. Vydání. Praha: C. H.
Beck, 2004, s. 418 porovnaj: Bartošíková, M.: Povinnost a odpovědnost statutárních orgánů
kapitálových společností. In. Obchodní právo, 1998, č. 11
8
Pozri: NS ČR, zo dňa 28.3.2012, sp. zn. 29Cdo 301/2010
9
Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákonníku. II. Díl. Praha: Linde, 1998, s. 522
6
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a či sa v konkrétnom prípade vyžaduje spoločné alebo samostatné konanie konateľov. Autori, ktorí
zastávajú tento názor často používajú argumentáciu NS ČSR, ktorý v tejto súvislosti uviedol:
„....neprípustné je ustanovenie spoločenskej zmluvy podľa ktorého konatelia zastupujú spoločnosť
10
spravidla samostatne a v istých prípadoch kolektívne“. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že takéto
11
dojednanie by pripúšťalo samostatné a zároveň aj spoločné konanie. Obdobne sa vyjadril aj
Blaha, ktorý sa prikláňa k názoru, že: „...v prípade takto určeného spôsobu konania (rozlíšeného
napr. podľa povahy právneho úkonu) sa nejedná o zákonom predpokladaný a dovolený spôsob
konania (neprípustnosť z dôvodu rozporu so zásadou ochrany právnej istoty tretích osôb)
a považujeme takto určený spôsob konania za obmedzenie samostatného konateľského oprávnenia
preferovaného zákonom (oprávnenie konať samostatne len v určitých prípadoch je obmedzené
12
povinnosťou v iných prípadoch konať spoločne dvoma alebo viacerými konateľmi).“
V zmysle uvedených názorov si dovolíme prikloniť sa predsa len k argumentácii, ktorá
považuje určenie spôsobu konania na základe vymedzenia určitého druhu úkonov (napr. na základe
ich hodnoty) za obmedzenie konateľského oprávnenia. Stotožňujeme sa s vyššie uvedenými
argumentmi v prospech tohto postoja a zároveň sa nám v tejto súvislosti javí ako zásadné použitie
logickej metódy výkladu právnych noriem, pri ktorej použití môžeme docieliť odpoveď. Vo
13
všeobecnosti platí, že konateľské oprávnenie nie je možné obmedzovať. Domnievame sa, že pri
posudzovaní uvedenej situácie (t.j. napr. konateľ má povinnosť pri určitých úkonoch nad stanovenú
hodnotu) konať len spolu s iným konateľom znamená, že pri určitých úkonoch je konateľ oprávnený
konať samostatne, ale vo vzťahu k iným úkonom je jeho konateľské oprávnenie limitované alebo ak
chcete obmedzené. Z uvedeného je zrejmé, že požiadavka na takéto konanie je obmedzením
konateľského oprávnenia. Zároveň považujeme za potrebné zvýrazniť ochranu práv tretích osôb
ako aj právnej istoty v obchodných záväzkových vzťahoch pretože uvedený spôsob konania síce
formuluje požiadavku na spoločné konanie pri právnych úkonoch nad stanovenú sumu, ale zároveň
nepožaduje resp. neurčuje akým spôsobom má byť táto suma v konkrétnom prípade určená. To
znamená, že takéto konanie (spoločne nad istú sumu) môže byť následne spochybňované
argumentáciou, že skutočná hodnota realizovaného právneho úkonu je odlišná od jeho deklarovanej
hodnoty.
Podľa § 133 ods. 3 ObZ „Obmedziť konateľské oprávnenia môže iba spoločenská zmluva
alebo valné zhromaždenie. Také obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné.“ Domnievame
sa, že pri aplikácii tohto ustanovenia by daný právny úkon síce spoločnosť zaväzovať mal, ale táto
by si mohla uplatňovať regresný nárok voči konateľovi, ktorý by takéto obmedzenie porušil,
samozrejme za predpokladu, že by bolo možné takéto obmedzenie identifikovať v spoločenskej
zmluve alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia.
Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade, ak by v spoločenskej zmluve bol spôsob konania
s.r.o. stanovený na základe určitej sumy od ktorej by záviselo, či spoločnosť koná jedným alebo
viacerými konateľmi, toto ustanovenie síce považujeme za prípustné, ale vo vzťahu k tretím osobám
za neúčinné obmedzenie konateľského oprávnenia.
3.1

Pravidlo štyroch očí
Osobitnou problematikou, ktorá sa dotýka spôsobu konania v mene s.r.o. je aplikácia tzv.
pravidla štyroch očí. Ide o pomerne bežne využívaný postup, pri ktorom je spôsob konania v mene
spoločnosti upravený tak, že jednotliví konatelia môžu konať len spoločne (dvaja, traja atď..). Tento
spôsob konania je po administratívno-technickej stránke náročnejší (je potrebné, aby konatelia
„podpisovali“ spoločne) a jeho hľavným cieľom je zabezpečenie vyššej miery kontroly konania
konateľov, vzhľadom na to, že pri realizácii právneho úkonu v mene spoločnosti sa vyžaduje faktický
súhlas viacerých osôb.

10

NS ČSR, sp. zn. R I 78/20, zo dňa 24.2.1920
K tomuto je potrebné dodať, že vtedajšia právna úprava zákona o s.r.o. z roku 1906 stanovoval
opačný princíp od toho ktorý sa uplatňuje v platnom ObZ a ktorý ak nebolo dohodnuté inak pripúšťal
v prvom rade kolektívne konanie konateľov s.r.o.
12
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2010, s.407 408
13
Uvedené platí vo vzťahu k tretím osobám v zmysle § 133 ods. 3 ObZ.
11

370

Uvedený spôsob je všeobecne aprobovaný a pri skúmaní zápisov OR SR je možno povedať,
že aj častý spôsob konania s.r.o. Napriek tomu, resp. práve preto je potrebné tento častý spôsob
konania s.r.o. skúmať o to viac a podrobnejšie, a tým sa snažiť o identifikáciu problematických
oblastí (ak také sú) a snažiť sa o ich odstránenie resp. načrtnutie spôsobov ich riešenia.
Domnievame sa, že takouto oblasťou je napríklad otázka právneho režimu úkonov, ktoré boli
realizované spôsobom porušujúcim zapísaný spôsob konania s.r.o. (napr. konať mali spoločne, ale
konal iba jeden konateľ). V tomto prípade je zásadné určenie, či takéto nedodržanie stanoveného
postupu konania bude mať za následok neplatnosť právneho úkonu a ak áno, aký druh neplatnosti
14
budeme aplikovať (relatívnu alebo absolútnu).
V tejto súvislosti sa však otvára aj ďalšia problematická otázka, ktorá sa dotýka tzv.
obchádzania pravidla štyroch očí. Ide o situáciu, kedy dochádza k udeľovania plných mocí medzi
jednotlivými konateľmi a z toho plynúce otázky. Preto je možné položiť otázku, či môže konateľ (v
prípade, ak sa vyžaduje spoločné konanie spolu s ďalším konateľom) splnomocniť iného na
svoje zastupovanie?
Domnievame sa, že v prípade, ak nevieme na danú otázku odpovedať jednoznačne a bez
pochybností, môže nastať zásadný problém, ktorý sa týka taktiež platnosti úkonov, ktoré boli
realizované konateľom, ktorý bol síce splnomocnený, ale v zakladateľskom dokumente a zároveň aj
v OR SR bolo zapísané spoločné konanie, ktorým spoločníci sledujú najmä istý druh kontroly resp.
ochrany a to najmä v prípadoch kedy spoločník a konateľ nie je tá istá osoba. Ako argument, ktorý
stojí proti možnosti plných mocí v tejto oblasti je možno uviesť skutočnosť, že v prípade, ak by
spoločníkom s.r.o. nezáležalo výslovne na tom, či bude konateľ oprávnený konať samostatne alebo
nie, neupravovali by predsa spoločné konanie pre ktorého právnu relevanciu je potrebná osobitná
úprava spoločenskej zmluve a osobitná „požiadavka“ na registrový súd vo vzťahu k vykonaniu
zápisu spôsobu konania s.r.o. V tejto súvislosti sa nám javí ako vhodné uviesť rozhodnutie NS ČR,
ktoré sa síce dotýkalo problematiky súbehu výkonu funkcie konateľa s pozíciou zástupcu
spoločnosti, ale jednoznačne vyzdvihuje do popredia vôľu spoločníkov v otázke určenia spôsobu
konania spoločnosti dôvodiac najmä tým, že: „...rozhodl-li nejvyšší orgán právnické osoby
(popřípadě její společníci či členové tam, kde jim náleží rozhodování o způsobu jednání jménem
právnické osoby) o tom, že členové jejího statutárního orgánu nemohou činit právní úkony
samostatně, ale jen (dva či více) společně, nelze toto rozhodnutí obcházet tím, že sám statutární
orgán pověří svého člena určitou činností, která jej k samostatnému jednání opravňuje. Takové
pověření by totiž znamenalo, že člen statutárního orgánu může činit právní úkony právnické osoby
samostatně, aniž by byl omezován nejvyšším orgánem (společníky či členy) uloženým pravidlem, že
tak jako člen statutárního orgánu činit nemůže. Pokud by totiž nejvyšší orgán (společníci či členové)
byl srozuměn s tím, aby konkrétní člen statutárního orgánu, který současně vykonává v právnické
osobě činnost, ze které by jinak vyplynulo zákonné zastoupení, jednal jménem společnosti
samostatně, nic mu nebrání v tom, aby ve stanovách (společenské smlouvě) rozhodl o způsobu
jednání jménem právnické osoby tak, že jmenovitě uvedený člen statutárního orgánu anebo člen
statutárního orgánu zastávající určitou funkci, jedná jménem právnické osoby samostatně. Neučiní-li
15
tak, zřejmě s takovým jednáním srozuměn není.“
Vo svetle uvedených argumentov je možné takýto postup konateľov, (vzájomné udelenie
plnej moci na zastupovanie pri konaní v mne spoločnosti) považovať za istý druh obchádzania vôle
spoločníkov, keďže títo sa vyslovili pre spoločné konanie. Uvedený záver však vzťahujeme len na
16
plné moci so všeobecným charakterom, ktorých formulácie presne daný úkon nešpecifikujú a to
vzhľadom na skutočnosť, že v prípade ak dochádza k udeleniu špeciálnej plnej moci, vo vzťahu ku
konkrétnemu úkonu je možné dôvodiť, že nejde o obchádzanie vôle spoločníkov (ktorú prejavili
v spoločenskej zmluve tým, že stanovili spoločné konanie konateľov) a to z toho dôvodu, že
špeciálne splnomocnenie na realizáciu konkrétneho a v splnomocní určeného úkonu zároveň
predpokladá informovanosť splnomocniteľa a zároveň aj jeho výslovný súhlas s jeho uskutočnením.
Zároveň sa však domnievame, že tento postoj je nutné skúmať vždy vo vzťahu ku konkrétnej plnej
moci aj jej obsahovým náležitostiam, čo v konečnom dôsledku môže z hľadiska právnej istoty
14

V tejto súvislosti odkazujem na zaujímavý článok Čech, P.: Společné jednání jménem obchodní
společnosti. In. Právni rádce, č. 8, 2008, s. 5 -8.
15
Rozhodnutie veľkého senátu NS ČR zo dňa 15. 10. 2008, sp. zn.: 31 Odo 11/2006.
16
Rozhodnutie NS ČR zo dňa 24. 4. 2007, sp. zn.: 29 Odo 1082/2005
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spoločnosti ako aj tretích osôb spôsobovať značnú mieru neistoty a z tohto dôvodu nie je vhodné
odporúčať takýto postup ako obvyklý v živote spoločnosti.
V uvedených situáciách je vhodné taktiež uvažovať rovnako ako v predchádzajúcom prípade o tom,
čo takéto konanie resp. nedodržanie spôsobu konania v mene spoločnosti spôsobuje. K tomuto sa
17
domnievame v súlade s ustálenou judikatúrou najmä NS ČR , že takéto konanie spôsobuje
absolútnu neplatnosť úkonu a súdy by z tohto dôvodu mali dodržanie spôsobu konania v mene
spoločnosti kontrolovať ex offo. Absolútna neplatnosť právneho je daná tým, že v tomto prípade t.j.
nedodržanie spoločného konania v mene spoločnosti nedochádza k prejavu vôľe spoločnosti, keďže
podľa rozhodnutia spoločníkov dochádza k jej prejaveniu len spoločným konaním konateľov tak ako
je to stanovené v spoločenskej zmluve a následne aj zapísané v OR SR.
4

ZÁVER
Konanie v mene spoločnosti patrí k fundamentom práva obchodných spoločností a preto je
v tomto smere daná oprávnená požiadavka na to, aby pri jeho realizácii nedochádzalo
k interpretačným nejasnostiam. V príspevku sme poukázali na dve problematické otázky, ktoré
spôsobujú zásadné aplikačné problémy v danej oblasti.
Ako hlavný problém považujeme práve skutočnosť, že v tak dôležitej oblasti ako je
prejavovanie vôle s.r.o. nie je jednota v názoroch, na to akým spôsobom sa majú vykladať
ustanovenia, ktoré danú oblasť upravujú. Práve túto názorovú rozličnosť považujeme za hlavný
a zásadný problém, ktorý spôsobuje „brutálnu“ neistotu v oblasti práva obchodných spoločností ako
aj záväzkových vzťahov v ktorých tieto spoločnosti vystupujú.
V zmysle uvedeného preto považujeme za potrebné, aby zákonodarca v mene právnej istoty
zasiahol a odstránil nejasnosti, ktoré sprevádzajú oblasť určenia resp. obmedzenia konateľského
oprávnenia tým, že by bolo vylúčený taký spôsob konania, ktorý ukladá tomu istému konateľovi
v určitých veciach konať spoločne s iným konateľom a v iných mu umožňuje konať samostatne.
Taktiež by bolo vhodné v rovine úvah de lege ferenda jednoznačne vylúčiť možnosť udelenia
generálnej plnej moci na zastupovanie konateľa, v prípade, ak spoločenská zmluva určuje spoločné
konanie konateľov s.r.o.
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NÁHRADA ŠKODY AKO INŠTITÚT (NIELEN) OBCHODNÉHO
PRÁVA
Sabína Petríková
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje
aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je
komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch.
Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu
v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je
vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu –
porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením
povinnosti. Ďalším problémom, ku ktorému v aplikačnej praxi dochádza a na ktorý tento príspevok
poukazuje, je nedostatočné rozlišovanie nároku na náhradu škody a nároku na vydanie
bezdôvodného obohatenia. V týchto otázkach príspevok poukazuje aj na rozhodovaciu činnosť
nielen slovenských, ale aj českých súdov.
Kľúčové slová: náhrada škody, zodpovednosť za škodu, (ne)predvídateľnosť škody, predpoklady
vzniku zodpovednosti za škodu, bezdôvodné obohatenie.
Abstract: The contribution points out the complexity of issue of compensation for damage, which is
also manifested by the fact, that the legislation of liability for damage which is relevant to the
subjects of commercial law is not regulated comprehensively in the Commercial Code, but in the
number of laws. The problematic area is also the detection of fulfilment of the assumptions of liability
for damage in particular cases. An interesting question is the assumption of (un) predictability of
damage, which is not always automatically ranked to the typical assumptions of liability for damage
– breach of duty, the damage and the casual link between the damage and the breach of duty.
Another problem, which occurs in application practise and on which this contribution shows is the
lack of distinction between a claim for damage and claim for unjust enrichment. In these matters, the
contribution also highlights the decision-making of both the Slovak and Czech courts.
Key words: compensation for damage, liability for damage, (un) predictability of damage, the
assumptions of liability for damage, the unjust enrichment.
1

ÚVOD
Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej
zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho
chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu,
že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom
zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej
úpravy spoločenských vzťahov.
Aj keď by sa zo samotného názvu príspevku mohlo zdať, že pôjde o komparáciu inštitútu
náhrady škody v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku, nebude tomu úplne tak.
Zmyslom takto voleného je poukázať na to, že na túto problematiku sa nemožno pozerať len
obmedzene a teda iba v rámci obchodného práva alebo iba v rámci občianskeho práva. Náhrada
škody je širokou témou, no príspevok sa zameriava len na niektoré konkrétne problémy.
Príspevok je teda zameraný len na niekoľko konkrétnych otázok. Na to, aby si poškodený
mohol uplatniť nárok na náhradu škody, musí preukázať naplnenie predpokladov vzniku
zodpovednosti za škodu. Pre účely tohto príspevku bude v tejto súvislosti zaujímavá otázka (ne)
predvídateľnosti škody. Ďalším problémom, na ktorý chce tento príspevok poukázať a s ktorým sa
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možno v praxi stretnúť je aj nedostatočné rozlišovanie a teda zamieňanie inštitútov náhrady škody
a bezdôvodného obohatenia.
2

PREDPOKLADY ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU A (NE)PREDVÍDATEĹNOSŤ ŠKODY

2.1

Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu
Na vznik zodpovednosti za škodu sa podľa Obchodného zákonníka vyžaduje splnenie
určitých zákonom stanovený predpokladov – protiprávnosť konania, vznik škody, príčinná súvislosť
(kauzálny nexus) medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody. Pelikánová uvádza aj absenciu
1
okolností vylučujúcich zodpovednosť a Jakubovič ešte pridáva piaty predpoklad - predvídateľnosť
2
vzniku škody ako dôsledku protiprávneho konania , podobný výpočet predpokladov vzniku
3
zodpovednosti za škodu prezentujú aj ďalší . K predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu podľa
Obchodného zákonníka sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý uviedol, že: „(...)
všeobecná zodpovednosť za škodu podľa Obchodného zákonníka upravená v ustanoveniach § 373
až 386 je založená na princípe objektívnej zodpovednosti a predpokladom pre vznik zodpovednosti
je porušenie povinnosti zo záväzku (alebo inej právnej povinnosti stanovenej v Obchodnom
zákonníku), vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením
4
povinnosti.“ Samozrejme rozhodnutí, ktoré riešia otázku splnenia podmienok pre vznik
5
zodpovednosti za škodu je oveľa viac , na tomto mieste však uvedieme ako ďalší príklad jedno z
rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý sa v súvislosti s predmetnou otázkou vyjadril, že predpokladom
na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je preukázanie porušenia právnej povinnosti,
vzniku škody a príčinnej súvislosti medzi konaním alebo opomenutím (porušenie právnej povinnosti)
a následkom (vzniknutou škodou). Ústavný súd ďalej dodáva, že škoda musí byť spôsobená bez
pochybností práve porušením právnej povinnosti a poukazuje na to, že škoda, ani porušenie právnej
povinnosti ešte nezakladajú zodpovednosť za škodu a tomu korelujúce právo na jej náhradu,
nakoľko príčinná súvislosť musí byť nielen tvrdená (domnelá), ale musí byť bezpečne preukázaná,
pričom povinnosť tvrdenia, bremeno tvrdenia, dôkazná povinnosť a dôkazné bremeno, čo sa týka
príčinnej súvislosti v civilnom procese, zaťažuje v zásade toho účastníka, ktorého tvrdenie má byť
preukázané (poškodeného). Vzťah medzi príčinou a jej následkom musí byť pritom bezpečne
6
preukázaný a bezprostredný.
Pre porovnanie treba uviesť, že základnými predpokladmi pre vznik zodpovednosti za škodu
podľa Občianskeho zákonníka sú: porušenie právnej povinnosti, existencia škody, príčinná súvislosť
7
medzi porušením právnej povinnosti a škodou a zavinenie.
Pre doplnenie je ešte potrebné uviesť, že niektoré zvláštne obchodné vzťahy môžu mať
vzhľadom na špeciálnu úpravu aj iné predpoklady zodpovednosti. V Českej republike na to poukázal
Najvyšší súd v rozhodnutí zo dňa 4. augusta 2009, sp. zn. 23 Cdo 2668/2009, týkajúceho sa
prepravných vzťahov poriadených Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej
nákladnej doprave (Dohovor CMR), v ktorom uviedol, že pre zodpovednosť za škodu v dôsledku
straty zásielky postačí sama skutočnosť, že došlo k strate zásielky, na rozdiel od všeobecnej
zodpovednosti za škodu, ktorá vyžaduje vznik majetkovej ujmy oprávneného.

1
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2.2

(Ne)predvídateľnosť škody
Predvídateľnosť vzniku škody ako dôsledku protiprávneho konania je ďalším predpokladom
8
vzniku zodpovednosti za škodu, ktorý možno použiť len pri porušení povinností zo záväzku.
Niektorí autori však uvádzajú, že predvídateľnosť škody spravidla nepatrí medzi všeobecne
uplatňované predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, ale skôr sa s ňou stretávame v súvislosti
s rozsahom náhrady, a to len v rámci zmluvnej zodpovednosti. V súvislosti s protiprávnosťou však
treba uviesť, že predvídateľnosť vzniku škody môže byť chápaná v širšom kontexte a nie len v
súvislosti so zmluvnou zodpovednosťou. Pri skúmaní protiprávnosti a najmä zavinenia treba
prihliadať na to, či zodpovedná osoba mohla vznik škody objektívne predvídať, prípadne, či vznik
9
škody skutočne predvídala.
Podmienka predvídateľnosti je v Obchodnom zákonníku formulovaná v druhej vete
ustanovenia § 379: „Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase
vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú
bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana
poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.“ Z ustanovenia teda vyplýva, že škodca sa
môže zbaviť povinnosti nahradiť škodu, alebo jej časť, ak preukáže, že určitý rozsah škôd nebolo
možné predvídať pri vzniku záväzkového vzťahu s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré povinná
strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. Tieto podmienky však musia byť
naplnené kumulatívne.
V tejto súvislosti je zaujímavé práve rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa
21. októbra 2008, sp. zn. 32 Cdo 2843/2008. V danom prípade žalovaná nezaplatila žalobcovi
nedoplatok ceny diela vo výške 2 721 014,- Kč so zmluvným úrokom za omeškanie 0,05% denne
z tejto čiastky na základe zmluvy o dielo uzavretej 18. mája 1998 medzi žalovanou ako
objednávateľkou a žalobcom, v ktorej bola vedľajším účastníkom zmluvy spoločnosť F., spol. s. r. o..
Žalovaná si v rámci obrany proti žalobe uplatnila voči žalobcovi námietku započítania pohľadávky
z titulu náhrady škody vo výške 2 380 000,- Kč, ktorá jej mala vzniknúť zaplatením zmluvnej pokuty
vedľajšiemu účastníkovi zmluvy, spoločnosti F., spol. s. r. o., na základe dodatku č. 2 zo dňa 11.
septembra 1998 k zmluve o dielo zo dňa 26. mája 1998, uzatvorenej medzi vedľajším účastníkom
zmluvy ako objednávateľom a žalovanou ako zhotoviteľkou.
Odvolací súd v tejto veci uviedol, že žalobca nemal žiadnu vedomosť o uzavretí dohody
medzi žalovanou a spoločnosťou F., spol. s. r. o., ohľadne zmluvnej pokuty, ku ktorej došlo až po
uzavretí zmluvy o dielo platne uzavretej medzi žalobcom žalovanou, v ktorej bola vedľajším
účastníkom aj spoločnosť F., spol. s. r. o., a nemohol ani ako dbalý podnikateľ predvídať, že po
uzavretí zmluvy o dielo dňa 18. mája 1998, kde dohoda o zmluvnej pokute chýbala, žalovaná
dohodne zmluvnú pokutu v inej zmluve zo dňa 26. mája 1998, uzavretej so spoločnosťou F., spol. s.
r. o., resp. v dodatku zo dňa 11. septembra 1998.
Nakoľko žalovaná neuspela na súde prvého a ani druhého stupňa, podala dovolanie
s otázkou, či zmluvná pokuta, ktorú uhradila žalovaná ako zhotoviteľka svojmu objednávateľovi
(investorovi) v stavebníctve za omeškanie s odstránením vady, bola pre žalobcu ako zhotoviteľa
(subdodávateľa), predvídateľnou škodou s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré mal ako
podnikateľ v stavebníctve poznať a pri obvyklej starostlivosti mohol predvídať.
Dovolací súd dal žalovanej za pravdu pokiaľ ide o to, že ustanovenie § 379 Obchodného
zákonníka je založené na objektívnom meradle pravdepodobnosti určitého dôsledku
a predvídateľnosť škody v zmysle tohto ustanovenia nie je možné posúdiť len na subjektívnom
základe. Súd však nesúhlasil s názorom žalovanej, podľa ktorého objektívnu pravdepodobnosť
určitého dôsledku nie je možné odvodiť zo situácie, keď v dobe vzniku zmluvy medzi účastníkmi
sporu bolo isté, že zmluvná pokuta medzi žalovanou (zhotoviteľkou) a treťou osobou, spoločnosťou
F., spol. s. r. o. (jej zmluvným partnerom), nie je dohodnutá. Dovolací súd síce súhlasil, že dohoda
o zmluvnej pokute je bežným spôsobom zabezpečenia plnenia záväzku v stavebníctve, ktoré je
možné predvídať, avšak nemôže byť považované za predvídateľné, ak jedna zmluvná strana
8
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záväzkového vzťahu, ako subdodávateľ, má v dobe vzniku záväzkového vzťahu isté, že druhá
zmluvná strana – objednávateľ, nie je zaviazaná ako zhotoviteľ v inom zmluvnom vzťahu k svojmu
zmluvnému partnerovi (objednávateľovi) povinnosťou zaplatiť zmluvnú pokutu. V tejto časti dovolací
súd uzavrel, že pri posúdení nepredvídateľnosti škody, berúc do úvahy, že v dobe vzniku zmluvy
uzatvorenej medzi účastníkmi bolo isté, teda objektívne dané, že zmluvná pokuta medzi žalovanou
a jej zmluvným partnerom nie je dohodnutá, nie je možné dospieť k záveru, že by súd (v tomto
prípade odvolací) posúdil vec len na základe subjektívneho hľadiska vedomosti či nevedomosti
žalobcu o možnom vzniku škody a že by nevzal do úvahy objektívne existujúce okolnosti, z ktorých
ani pri obvyklej starostlivosti znalého podnikateľa nebolo možné predvídať vznik škody.
V ďalšej časti sa dovolací súd zameral na otázku, či možnosť vzniku škody mohla byť
s prihliadnutím na všetky okolnosti známa, teda či žalobca mal predpokladať, že v budúcnosti môže
takáto situácia vzniknúť. Dovolací súd uzavrel, že v obchodnom styku v oblasti investičnej výstavby
nie je zvykom, aby si zmluvné strany nedohodli zmluvnú pokutu zaisťujúcu splnenie zmluvných
povinností už pri vzniku záväzkového vzťahu, ale až následne dodatkom ku zmluve. Žalobca teda
nemohol objektívne predpokladať za situácie, keď mal od žalovanej zmluvu o dielo, v ktorej si
žalovaná s objednávateľom zmluvnú pokutu nedohodla, že tak žalovaná urobí dodatočne v rámci
dodatku k zmluve.
V závere k tomuto prípadu treba už len dodať, že ustanovenie § 379 Obchodného zákonníka
posudzuje predvídateľnosť škody s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré povinná strana mala poznať
v dobe vzniku záväzkového vzťahu.
Predvídateľnosť škody nie je súčasťou len nášho, či českého právneho poriadku. V právnom
10
systéme common law je známy prípad Hadley v. Baxendale (1854) . V danom prípade sa
v Hadley-ho mlyne zlomil hriadeľ, čo malo za následok, že mlyn bol nefunkčný. Hadley
(prevádzkovateľ mlynu) si teda najal Baxendale-a (prepravca), aby dopravil zlomený hriadeľ
zhotoviteľovi, aby ten mohol vyrobiť náhradný diel. Prevádzkovateľ mlynu povedal prepravcovi, že
hriadeľ musí byť odoslaný okamžite a prepravca sľúbil, že ho doručí nasledujúci deň. Prepravca
nevedel, že mlyn bude nefunkčný, až kým nedorazí s náhradným dielom. Prepravca však porušil
zmluvu, tovar neodoslal ako sľúbil a spôsobil, že mlyn ostal nefunkčný ďalších päť dní.
Prevádzkovateľ mlynu si následne na súde uplatňoval náhradu ušlého zisku, ktorý mu vznikol v
dôsledku toho, že mlyn nefungoval o päť dní dlhšie, než keby bola zmluva splnená. Súd v danom
prípade prevádzkovateľovi mlynu náhradu ušlého zisku nepriznal. Súd ďalej uviedol, že podľa
pravidla má žalobca nárok na náhradu škody v takom rozsahu (v takej sume), aký by bola dosiahla,
ak by strana porušujúca zmluvu plnila podľa tejto zmluvy. Podľa tohto pravidla bol prevádzkovateľ
mlynu oprávnený na vrátenie ušlého zisku, ktorý zodpovedal piatim dňom, počas ktorých bol mlyn
nefunkčný. Súd však rozhodol, že v danom prípade je pravidlom, že náhradou škody, na ktorú je
poškodená strana oprávnená by mala byť tá, ktorú možno spravodlivo a rozumne považovať za to,
čo prirodzene vyplýva zo samotného porušenia, alebo taká, ktorú možno dôvodne predpokladať ako
pravdepodobný následok porušenia zmluvy a ktorá bola známa obom stranám v čase uzavretia
zmluvy. Súd rozhodol, že v prípade špecifických okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá a ktoré
sú známe obom zmluvným stranám v čase uzavretia zmluvy, bude každé porušenie zmluvy, ktoré
prirodzene vyplýva z týchto špecifických okolností viesť k nároku na náhradu škody. Súd ďalej
dodal, že náhrada škody za porušenie špecifických okolností môže byť požadovaná od strany, ktorá
porušila zmluvu iba vtedy, ak tieto okolnosti boli primerane očakávané. Súd rozhodol, že v tomto
prípade prepravca nevedel, že mlyn bude nefunkčný a zatvorený, až kým nedorazí nový hriadeľ.
Ušlý zisk nemohol byť rozumne a spravodlivo predpokladaný oboma zmluvnými stranami v prípade
porušenia tejto zmluvy, nakoľko prevádzkovateľ mlynu neupozornil prepravcu na špecifické
okolnosti.
Aj keď tento prípad nepredstavuje kogentné pravidlo, jeho zmyslom je, aby zmluvné strany
v čase vzniku zmluvy prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody, ktorú možno
predpokladať.
Podmienka (ne) predvídateľnosti je teda známa nielen nášmu právnemu poriadku, ale
pracujú s ňou aj právne poriadky iných štátov. V zmysle našej právnej úpravy je teda dôležité brať
do úvahy znalosť, ktorú mal škodca (vzhľadom na svoju situáciu a okolnosti vzťahujúce sa len na
neho) a pokiaľ nemožno dôjsť k záveru, že možnosť škody predvídal, treba uvažovať nad tým, čo
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11

mohol v danej situácii predpokladať podnikateľ pri obvyklej starostlivosti. Z uvedeného teda
vyplýva, že pri posudzovaní otázky (ne) predvídateľnosti nemožno chápať len so subjektívne (škodu
... ako možný dôsledok ... predvídala alebo bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti,
ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala), ale treba ju posudzovať aj objektívne (škodu ...
ako možný dôsledok ... predvídala alebo bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré
v uvedenom čase povinná strana mala poznať pri obvyklej starostlivosti). Predvídateľnosť je
predovšetkým otázkou, ktorá závisí na odbornosti, znalosti a skúsenosti zmluvných strán. Tou
12
menej odbornou stranou je spravidla strana veriteľská, ktorá zákazku požaduje menej často.
Záverom k tejto časti je ešte potrebné dodať, že ide o úpravu dispozitívnu, a preto si strany môžu
dojednať aj odlišné podmienky.
3

NÁHRADA ŠKODY VS. BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE
Obchodný zákonník neobsahuje úpravu všetkých inštitútov, ktoré sú pre subjekty
obchodného práva relevantné. Táto situácia je však riešená tak, že na vzťahy neupravené
Obchodným zákonníkom sa použijú ustanovenia predpisov súkromného práva. Možno povedať, že
najčastejšie pôjde o využitie Občianskeho zákonníka.
Kým náhrada škody je upravená tak všeobecne v Občianskom zákonníku, ako aj špeciálne
s prihliadnutím na potreby obchodno-právnych vzťahov v Obchodnom zákonníku (čo však
neznamená, že sa úprava Občianskeho zákonníka o náhrade škody v určitých prípadoch
nepoužije), inštitút bezdôvodného obohatenia sa nachádza len v Občianskom zákonníku. Preto je
v tejto otázke využitie Občianskeho zákonníka nevyhnutné.
Väčšinovo prijímaný názor, že záväzkový vzťah, ktorý na základe bezdôvodného obohatenia
vznikne nemá zodpovednostný charakter je všeobecne známy. Napriek tomu, že tento inštitút, ako
aj inštitút náhrady škody sú bežne medzi odborníkmi rozoberané, v praxi dochádzalo k ich
1314
zamieňaniu. Preto sa tento príspevok bude v tejto časti aspoň stručne venovať dvom judikátom
Najvyššieho súdu, ktoré poukázali na základné rozdiely.
Súd poukázal predovšetkým na to ako neoprávnený majetkový prospech vzniká, a teda, že
sa majetok obohateného rozmnoží o nové majetkové hodnoty, resp., že sa jeho doterajší majetok
nezmenšil, hoci by inak k tomu došlo, keby obohatený plnil svoje povinnosti. Nakoľko súdy nižších
stupňov dostatočne nerozlišovali medzi inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody,
Najvyšší súd poukázal na to, že súdy musia náležite odôvodniť, prečo vzťah medzi účastníkmi
považujú za vzťah z neoprávneného majetkového prospechu. Je nevyhnutné upozorniť aj na to, že
nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia možno uplatniť iba v tom prípade, ak nie sú podmienky
pre dosiahnutie rovnakého uspokojenia z dôvodu na náhradu škody.
Čo sa týka vzájomného vzťahu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia, Najvyšší súd
poukázal na to, že v prípade ak výška neoprávneného majetkového prospechu nie je rovnaká ako
výška škody, ktorú utrpel, na úkor koho bol prospech získaný, môže sa poškodený domáhať jej
náhrady, ak sú splnené zákonné predpoklady pre zodpovednosť za škodu. Na druhej strane, ak ten
voči komu sa nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia uplatňuje, už nahradil tomu, na úkor
koho bol prospech získaný vzniknutú škodu, má právo odpočítať si od majetkového prospechu,
ktorý by mal vydať sumu, ktorú už z titulu náhrady škody zaplatil.
4

ZÁVER
Náhrada škody patrí medzi najprepracovanejšie, no zároveň z hľadiska chápania medzi
najkomplikovanejšie právne inštitúty. Práve preto si stále zaslúži pozornosť. Náhradu škody však
nemožno chápať už len ako konečné štádium, keď si oprávnená strana uplatňuje svoj nárok na
náhradu škody, ale dostatočnú pozornosť treba venovať aj predpokladom zodpovednosti za škodu.
Jedným z nich je aj (ne) predvídateľnosť škody. Napriek tomu, že sa na tento predpoklad pozeráme
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najmä z pohľadu rozsahu náhrady škody, nemôžeme sa s týmto nazeraním uspokojiť. Ako bolo
v príspevku naznačené (ne) predvídateľnosť škody patrí medzi faktory, ktoré ovplyvňujú, či v danom
konkrétnom prípade vôbec možno o zodpovednosti za škodu uvažovať.
Ďalším problémom, s ktorým sa v praxi možno stretnúť je nedôsledné rozlišovanie medzi
inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody. V tomto prípade je dôležité brať do úvahy aj
judikatúru, ktorá sa k tejto otázke vyjadrila a zaujala jednoznačné stanovisko, podľa ktorého možno
nárok na vydanie neoprávneného majetkové prospechu uplatniť iba v prípade, ak nie sú splnené
podmienky pre dosiahnutie rovnakého uspokojenia z titulu nároku na náhradu škody.
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NÁROKY Z VÁD DIELA A NÁHRADA ŠKODY
Martin Kurčík
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Článok pojednáva o občianskoprávnej a obchodnoprávnej úprave jednotlivých nárokoch
objednávateľa zo zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ plnil vadne. Autor v tejto súvislosti
poukazuje na práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa. Dodanie vadného diela má často za
následok vznik škody. Článok preto poukazuje aj na možnosť objednávateľa domáhať sa náhrady
škody vo vzťahu k vadnému dielu.
Kľúčové slová: dielo, vady diela, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu.
Abstract: This contribution is concerning to civil and commercial claims of customer in case when
contractors fulfillment has defects. In this connection, author focuses on rights and duties of the
customer and contractor. A defective fulfillment in many cases causes damage. The contribution
refers to a possibility of the customer to demand damage compensation related to defective work
against contractor as well.
Key words: work, defects of work, liability for defects, liability for damage.
1

ÚVOD
Zmluva o dielo patrí nepochybne k najrozšírenejším a najdôležitejším zmluvným typom
využívaným v praxi, popri zmluve kúpnej. Právna úprava tohto zmluvného typu siaha z historického
hľadiska až do antického Ríma, kedy zmluvu o dielo, ako ju poznáme dnes, reprezentoval zmluvný
typ locatio conductio operis, teda poskytnutie výsledku práce – diela (opus) za odplatu. Aj dnešná
právna úprava vymedzuje základnú podstatu zmluvy o dielo, ktorá spočíva nie vo vykonávanej
práci, ale v samotnom výsledku práce – zhotovení diela za odplatu. Istou zvláštnosťou slovenského
právneho poriadku je akási dvojkoľajnosť právnej úpravy zmluvy o dielo, pretože predmetný inštitút
je upravený tak v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku (ďalej aj „ObčZ“) ako aj v zákone č.
1
513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej aj „ObchZ“) . Tento duálny systém však v praxi
spôsobuje mnohé aplikačné problémy, pretože oba z uvedených kódexov majú vlastnú komplexnú
právnu úpravu zmluvy o dielo.
Pri množstve zmluvných vzťahov, najmä pokiaľ ide o zhotovenie diela v podobe stavby, je
takmer vylúčené, aby výsledok činnosti zhotoviteľa bol presne podľa predstáv objednávateľa
a neobsahoval vady. Vady diela predstavujú inštitút, ktorý je súčasťou každého záväzkového vzťahu
zo zmluvy o dielo. Z toho dôvodu je potrebné tomuto právnemu inštitútu venovať značnú pozornosť,
a to už pri rokovaní o uzavretí zmluvy o dielo, dojednávaní obsahu zmluvy, ako aj pri zhotovovaní
diela samotnom, či v postupe po jeho odovzdaní, pokiaľ má objednávateľ za to, že predmet zmluvy
nebol splnený podľa jeho predstáv. Vady diela teda predstavujú kľúčový pojem tohto príspevku,
ktorý bude rozpracovávaný z pohľadu občianskoprávneho ako aj obchodnoprávneho a taktiež vo
vzťahu k prípadnej zodpovednosti za škodu.
Množstvo súdnych sporov z tejto oblasti vyplýva z nedorozumení zmluvných strán ohľadom
práv a povinností vyplývajúcich im z ich záväzku, najmä pokiaľ ide o vzťah zo zodpovednosti za
vady diela. Aj nedostatočné právne posúdenie navonok jasných skutkových okolností môže mať
zásadný vplyv na postavenie tej ktorej zmluvnej strany. Zmluvné strany však často v dôsledku
nedostatočnej informovanosti ani nevedia, kedy vôbec nároky zo zodpovednosti za vady vznikajú a
aké práva a povinnosti im z tohto titulu vyplývajú. Najmä u objednávateľa dochádza k mylnej
1

Podľa Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka schváleného Vládou SR Uznesením č. 13
zo dňa 14.01.2009 sa predpokladá jednotná úprava zmluvy o dielo, t.j. zjednotenie úpravy
v Obchodnom a Občianskom zákonníku so spoločným názvom „Zmluva o diele“
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predstave, že vadné dielo predstavuje výlučne vznik oprávnení na jeho strane a povinností na
strane zhotoviteľa. Nesprávne uplatnenie vady u zhotoviteľa, resp. nezákonný postup v rámci
uplatnenia nároku z vád však môže v konečnom dôsledku pre objednávateľa znamenať, že v rámci
2
uplatnenia svojich práv na súde voči zhotoviteľovi nebude úspešný.
2

NÁROKY OBJEDNÁVATEĽA Z VÁD DIELA
Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Občiansky
zákonník nemá výslovné ustanovenie, ktoré by určovalo, kedy má vec (dielo) vady, tak ako je tomu
v Obchodnom zákonníku podľa predchádzajúcej vety. V zmysle všeobecného ustanovenia § 499
ObčZ kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti
výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa
toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady. Z uvedeného znenia potom možno
vyvodiť, že prenechaná vec má vady, ak v čase plnenia nemá vlastnosti výslovne vymienené alebo
obvyklé, nemožno ju použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali
alebo má právne vady.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výskyt vady v dohodnutom plnení odporuje
riadnemu splneniu záväzku. V takom prípade ide o porušenie povinnosti zo záväzkového právneho
vzťahu. Jeho právnym následkom je vznik akcesorického právneho vzťahu zo zodpovednosti za
3
vady. Obchodný zákonník pritom ustanovuje, že odovzdaním vadného diela nedochádza k zániku
záväzku (splnením) ale k zmene jeho obsahu, ktorá v zmysle § 324 ods. 3 ObchZ závisí od nárokov
objednávateľa z vád diela. Záväzok potom zanikne až uspokojením nárokov objednávateľa.
4
Občianskoprávna úprava, hoci to výslovne neuvádza, je v tomto obdobná. Tu je potrebné
upozorniť, že zmena obsahu tohto záväzku nepredstavuje výlučne vznik oprávnení na strane
objednávateľa a povinností na strane zhotoviteľa, a to napriek skutočnosti, že k zmene obsahu
došlo v podstate v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa – zhotoviť dielo pre objednávateľa.
V prípade vadného plnenia zo strany zhotoviteľa, t.j. v prípade uplatnenia zodpovednosti za
vady, objednávateľovi vzniká zo zákona niekoľko nárokov. Ktorú možnosť uplatní závisí v prvom
rade od povahy vady diela, resp. akú intenzitu porušenia zmluvy táto vada predstavuje. Obchodný
zákonník v tejto súvislosti rozlišuje podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy (§§ 436 a 437
v spojení s § 564 ObchZ). Občiansky zákonník považuje za podstatné odstrániteľnosť vady, popr.
nemožnosť vec užívať dohodnutým alebo riadnym spôsobom v prípade neodstrániteľnosti vady (§
507 ObčZ). Ďalší obsah záväzku medzi zmluvnými stranami ako aj postup objednávateľa potom
závisí od jeho voľby.
V tejto súvislosti považujem za potrebné uviesť, že základnou povinnosťou objednávateľa je
oznámiť výskyt vád zhotoviteľovi. Ustanovenie § 562 ods. 2 ObchZ ustanovuje tri rôzne lehoty na
oznámenie vád zhotoviteľovi diela, pričom ide v podstate o rozlíšenie prípadov vád zjavných
a skrytých. Objednávateľ je v prvom rade povinný oznámiť zhotoviteľovi vady bez zbytočného
odkladu po tom, čo ich zistil, resp. mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Najneskôr je
povinný tak urobiť v lehote dvoch, resp. piatich (stavby) rokov (resp. v záručnej dobe) od
odovzdania predmetu diela. Pokiaľ túto povinnosť objednávateľ nesplní, súd mu neprizná jeho právo
z vád diela, pokiaľ to zhotoviteľ v súdnom konaní namietne. Občiansky zákonník obdobne v § 649,
resp. 655 ods. 2 ustanovuje, že práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť v záručnej dobe,
inak zaniknú.
Tu je však potrebné dôkladne rozlišovať oznámenie (vytknutie) vady a uplatnenie vady ako
samostatného nároku v prípade, že zhotoviteľ dobrovoľne svoju povinnosť nesplní. Zatiaľ čo
oznámenie vady je právny úkon adresovaný zhotoviteľovi, uplatnenie nároku z vád ako takého je
potrebné urobiť na súde. Pritom poukazujem na osobitnú premlčaciu dobu upravenú v § 393 ods. 2
ObchZ, v zmysle ktorého pri nárokoch zo záruky za akosť plynie premlčacia doba vždy odo dňa
včasného oznámenia vady počas záručnej doby. V prípade práva zo zodpovednosti za vady, resp.
záruky za akosť je totiž potrebné rozlišovať 1) včasné oznámenie vady zhotoviteľovi a následné 2)
uplatnenie práva na súde, ktoré je potrebné uskutočniť vo všeobecnej štvorročnej premlčacej dobe,
2

ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 110
FEKETE, I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. diel. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 1416
a nasl.
4
ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 95
3
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5

ktorej začiatok plynutia je ustanovený v § 393 pds. 2 ObchZ. Podobnú úpravu obsahuje aj
Občiansky zákonník v ustanovení § 508, podľa ktorého nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné
uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej dobe (§ 101), ktorá začína plynúť odo dňa, keď
nadobúdateľ vytkol vady u scudziteľa.
Ako už bolo uvedené pri nárokoch objednávateľa z vád diela Obchodný zákonník rozlišuje
medzi podstatným a nepodstatným porušením zmluvy o dielo. Pre posúdenie závažnosti porušenia
sa aplikuje § 345 ods. 2 ObchZ. Porušenie zmluvy je potom podstatné vtedy, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím
na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že
druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Inými slovami ide
o také porušenie, ktoré keby porušujúca strana v čase uzavretia zmluvy vedela, že nastane, druhá
zmluvná strana by nemala na takom plnení záujem. V tejto súvislosti sa vo všeobecnosti odporúča,
aby zmluvné strany presnejšie upravili v zmluve, aké konanie zmluvnej strany bude mať za
6
následok podstatné porušenie zmluvy. Pri pochybnostiach sa má za to, že porušenie je
nepodstatné.
Pri podstatnom porušení zmluvy v dôsledku vád diela má objednávateľ právo a)
7
požadovať dodanie náhradného diela za vadné dielo , dodanie chýbajúcej časti diela alebo
požadovať odstránenie právnych vád, b) požadovať opravu diela, ak sú vady opraviteľné, c)
požadovať primeranú zľavu z ceny diela alebo d) odstúpiť od zmluvy. Pri nepodstatnom porušení
má objednávateľ v podstate totožné nároky s výnimkou (okamžite) odstúpiť od zmluvy. Tento nárok
by objednávateľovi vznikol až v prípade, ak vada nebola zhotoviteľom odstránená v primeranej
lehote poskytnutej objednávateľom a zároveň bol zhotoviteľ upozornený na možnosť objednávateľa
8
od zmluvy odstúpiť. Voľba medzi nárokmi je na objednávateľovi, avšak objednávateľ má právo tak
urobiť len súčasne s oznámením vady zhotoviteľovi alebo bez zbytočného odkladu po tomto
oznámení. Ak tak objednávateľ neurobí, má právo ako pri nepodstatnom porušení.
Samozrejme, pôjde vždy o konkrétne vady, preto by objednávateľ mal vytknutý rozporný
postup zhotoviteľa dostatočne konkretizovať, nielen zhotoviteľovi uviesť, aby v primeranej lehote
9
odstránil (konkrétne neurčené) vady vzniknuté vadným vykonaním diela. Aj za týmto účelom je
vhodné v zmluve určiť aspoň všeobecné náležitosti reklamácie (oznámenia vady), napr. určením
miesta, kde sa vada vyskytla a ako sa prejavuje. V prípade výskytu viacerých vád rozdielneho
charakteru na tom istom diele je nutné každú vadu posudzovať samostatne vrátane jej reklamácie
10
a voľby nároku zo zodpovednosti za vady. Akú dĺžku lehoty možno považovať za primeranú,
zákon v žiadnom ustanovení neuvádza. Preto posúdenie primeranosti je potrebné urobiť v každom
konkrétnom prípade s prihliadnutím sa okolnosti prípadu, najmä s prihliadnutím na rozsah
11
a závažnosť vád spôsobených vadným vykonaním diela. Za situácie, že zhotoviteľ ani v lehote
poskytnutej mu objednávateľom vady vzniknuté vadným vykonaním diela neodstráni, je
12
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Občianskoprávna úprava je založená na podobnom základe. Podľa § 507 ods. 1 ObčZ sa
postupuje v prípade všeobecnej právnej úpravy zmluvy o dielo. AK má dielo vady, objednávateľ sa
5

Obdobne aj PELIKÁNOVÁ, I.: Komentář k Obchodnímu zákonníku. 3. díl. §§ 261 – 408. Praha:
Linde, 1998, s. 494
6
PRAŽÁK, Z.: Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 3. přepracované vydání. Praha: Leges,
2010, s. 159
7
S výnimkou prípadu, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať
zhotoviteľovi – tak tomu bude najmä pri stavbách
8
PRAŽÁK, Z.: Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 3. přepracované vydání. Praha: Leges,
2010, s. 165
9
FALDYNA, F., POKORNÁ, J., TOMSA, M. a kol.: Obchodní právo. MERITUM, Praha: Aspi, 2005,
ods. 1164
10
CHALUPA, L.: Souběh nároků z odpovědnosti za vady a náhrada škody. In: Právní rádce č.
10/2002, s. 19
11
Obdobne aj OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. časť. Bratislava: Iura
Edition, 2005, s. 128
12
Vyžaduje sa však, aby objednávateľ na zámer odstúpiť od zmluvy zhotoviteľa vopred upozornil (§
564 v spojení s § 437 ods. 5 ObchZ)
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môže domáhať a) opravy vady, b) doplnenia toho, čo chýba, c) výmeny (diela) alebo d) zľavy z ceny
diela. Ak má však dielo vadu, ktorú nemožno odstrániť a ak nemožno pre ňu dielo užívať
dohodnutým spôsobom alebo riadne, objednávateľ je navyše oprávnený domáhať sa zrušenia
zmluvy (odstúpiť od zmluvy). V prípade osobitnej úpravy zmluvy o zhotovení veci na zákazku je
v zmysle § 648 ods. 2 ObčZ objednávateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy (odstúpiť od
zmluvy), ak má dielo vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo podľa
objednávky riadne užívať ako vec bez vady. Ak však neodstrániteľná vada nebráni riadnemu
užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela. Pokiaľ má
zhotovená vec odstrániteľné vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela bezplatne a bez
zbytočného odkladu. Môže sa však domáhať zrušenia zmluvy, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Rovnako v prípade zmluvy o oprave
a úprave veci je objednávateľ oprávnený domáhať sa bezplatného odstránenia vady (ak je vec
opravená alebo upravená vadne). Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni
v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy
alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
3

NÁROK OBJEDNÁVATEĽA NA NÁHRADU ŠKODY V DÔSLEDKU VÁD DIELA
Je nepochybné, že dodanie vadného diela zo strany zhotoviteľa predstavuje porušenie jeho
povinnosti zo zmluvy o dielo. V zmysle § 373 ObchZ kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového
vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za predpoklady vzniku
zodpovednosti za škodu vo všeobecnosti označujeme 1) porušenie povinnosti zo záväzku, 2) vznik
škody, 3) príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody, 4) neexistencia okolností
13
vylučujúcich zodpovednosť a 5) predvídateľnosť škody. Porušenie povinnosti zhotoviteľa teda
predstavuje jeden z predpokladov nároku na náhradu škody. Táto skutočnosť vyplýva výslovne
z ustanovenia § 436 ods. 4 ObchZ, v zmysle ktorého má objednávateľ popri nárokoch z vád zároveň
nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná. Niet teda pochýb o tom, že
dodanie vadného diela zakladá nárok objednávateľa na náhradu škody. Tento nárok však nemožno
absolutizovať.
Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu sú totiž odlišnými právnymi inštitútmi, majú
iný účel a sú založené na rozdielnych zásadách a predpokladoch vzniku zodpovednosti. V prvom
rade zodpovednosť za vady stíha nedostatky vlastného plnenia zhotoviteľa a sleduje, aby sa
objednávateľovi dostalo zo záväzkového právneho vzťahu plnenie bez akýchkoľvek vád, teda aby
ním prevzaté dielo malo dojednané vlastnosti a netrpelo vadami. Zmyslom zodpovednosti za škodu
oproti tomu je, aby bola nahradená majetková ujma vzniknutá následkom porušenia povinnosti
14
alebo v dôsledku inej právom uznanej skutočnosti. Napokon, nároky zo zodpovednosti za vady
môžu byť uplatňované len vo vzťahu medzi účastníkmi záväzkového vzťahu (medzi objednávateľom
a zhotoviteľom). Ide totiž o práva, ktoré majú základ v právnom vzťahu, ktorý vznikol z ich
zmluvného dojednania. Naproti tomu predpokladom vzniku nároku na náhradu škody nemusí byť
vždy existencia záväzkového vzťahu medzi škodcom a poškodeným (hoci v prípade neexistencie
15
záväzku by sa pravdepodobne jednalo o zodpovednosť všeobecnú občianskoprávnu).
Z ustanovenia § 440 ods. 2 ObchZ vyplýva, že uspokojenie, ktorého možno dosiahnuť uplatnením
z niektorého z nárokov z vád v zmysle § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného
právneho dôvodu. Predmetné ustanovenie sa aplikuje primerane aj na vzťah zo zmluvy o dielo (§
564 ObchZ). Obchodný zákonník tak bráni tomu, aby bol účel ustanovenia zákona o zodpovednosti
za vady obchádzaný tým, že by sa objednávateľ mohol domôcť nahradenia ujmy z vadného plnenia
nie uplatnením nároku z vád, ale požiadavkou na plnenie z odlišného právneho dôvodu.
Objednávateľ teda nemôže požadovať náhradu v rozsahu, v akom mohol dosiahnuť uspokojenie
uplatnením práva zo zodpovednosti za vady zo žiadneho iného právneho titulu, t.j. ani z titulu
13

Kobliha, I., Elischer, D., Hochman, J., Hunjan Koblihová, R., Tuláček, J.: Náhrada škody podle
občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastníctví a podle
autorského zákona, Praha: Leges, 2012, s. 205
14
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.08.2005, sp. zn. 25 Cdo 1612/2004
15
ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník. Velké
komentáře. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1526
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náhrady škody. Objednávateľ najmä nemá právo odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť inou
16
osobou a domáhať sa voči zhotoviteľovi náhrady takéhoto odstránenia.
Nároky objednávateľa zo zodpovednosti za vady diela sa síce nedotýkajú jeho nároku na
náhradu škody, avšak za súčasného dodržania ustanovenia § 440 ods. 2 ObchZ. Hoci
z ustanovenia § 436 ods. 4 ObchZ nemožno priamo určiť, aké nároky v rámci náhrady škody je
objednávateľ oprávnený požadovať, aplikáciou § 440 ods. 2 ObchZ je však možné vylúčiť
požiadavku uplatnenia tých nárokov, ktoré by bolo možné dosiahnuť cez inštitút zodpovednosti
za vady. Aj odborné názory uvádzajú, že pokiaľ by sme mohli bližšie špecifikovať nároky na
náhradu takejto škody, pôjde spravidla o tzv. následnú škodu, napr. pokuty a penále na strane
objednávateľa uplatnené tretími osobami, poškodenie dobrého mena, zníženie plánovaných príjmov
17
a podobne. Nepôjde teda o škodu, ktorá spočíva vo vadnosti diela ako takého ale o škodu, ktorá
vznikne ako následok tejto vadnosti diela. Ide teda o ujmu, ktorú vyvolali vady diela, nie o ujmu
18
spočívajúcu vo vadnosti diela.
Z uvedeného vyplýva, že nesprávnym by bol postup objednávateľa, ktorý by nechal vykonať
odstránenie vád diela napr. opravou prostredníctvom tretej osoby, pričom sa voči zhotoviteľovi
neskôr na súde domáhal náhrady škody, ktorá má spočívať v nákladoch na odstránenie vád.
Takémuto postupu bráni nielen taxatívny výpočet nárokov zo zodpovednosti za vady ale aj
19
ustanovenie § 440 ods. 2 ObchZ. V danom prípade objednávateľ by totiž nedostatočne rozlišoval
medzi vadami diela a prípadnými následkami vád diela. Škoda, ktorá vznikla vadným vykonaním
diela by však spočívala len v následkoch vadnosti vykonaného diela, t.j. tým, čo bolo prípadne
spôsobené v dôsledku vadnosti diela a nie v samotnom odstránení vád diela (odstránenia vád sa
totiž možno domáhať v rámci nárokov z vád). Objednávateľ by teda nebol oprávnený nárokovať si
plnenie, ktoré mohol dosiahnuť uplatnením nárokov z vád diela.
Otázkou potom zostáva, ako by mal v obdobnom prípade objednávateľ postupovať, resp.
dokedy je oprávnený zvoliť si konkrétny nárok z vád diela voči objednávateľovi. Ako bolo uvedené
vyššie, odovzdaním vadného diela nedochádza k zániku záväzku (splnením) ale k zmene jeho
obsahu, ktorá v zmysle § 324 ods. 3 ObchZ závisí od nárokov objednávateľa z vád diela. To
znamená, že záväzok zhotoviteľa zanikne, pokiaľ splní nárok objednávateľa z vád v zmysle § 436,
resp. § 437 ObchZ, napr. opravou veci, výmenou vadnej veci, doplnením chýbajúcej veci, resp.
poskytnutím zľavy z ceny diela. Pokiaľ však objednávateľ žiada odstrániť vady (opravou), záväzok
zhotoviteľa zanikne až odstránením takejto vady opravou. Pokiaľ by zhotoviteľ vadu v primeranej
lehote neodstránil prichádza do úvahy už vyššie uvedený nárok na zľavu z ceny diela, resp. na
odstúpenie od zmluvy. Odstránením vady diela niekým iným ako zhotoviteľom, bez dohody zo
zhotoviteľom, síce spôsobuje zánik záväzku zhotoviteľa zo zmluvy o dielo, ale nie v dôsledku
20
splnenia zo strany zhotoviteľa ale pre nemožnosť plnenia zhotoviteľa. Preto prípadné uplatnenie
nároku (zľavy z ceny diela) vyplývajúceho zo záväzku, ktorý zanikol, neprichádza do úvahy. Z toho
vyplýva, že voľba nároku zo zodpovednosti za vady prichádza do úvahy len do doby
21
odstránenia vád treťou osobou.
16

Obdobne aj Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24.08.2010, sp. zn.: 32 Cdo
1040/2009
17
Obdobne ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 107 alebo aj
PRAŽÁK, Z.: Smlouva o dílo podle obchodního zákonníku. Praktická příručka. 3. přepracované
vydání. Praha: Leges, 2010, s. 172
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ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník. Velké
komentáře. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1525
19
ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 110
20
Obdobne Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 29.10.2009, sp. zn.: 29 Cdo
4092/2007
21
Obdobne Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 04.05.1999, sp. zn.: 29 Cdo
2206/98 „Rovněž je třeba došetřit, zda objednatel odstranil bez dohody se zhotovitelem vady díla,
aniž dříve řádně reklamoval a uplatnil právo na přiměřenou slevu, anebo aníž řádně odstoupil od
smlouvy, což by mohlo mít za následek ztrátu jeho nároku z odpovědnosti za vady“ alebo aj
Rozsudok Vrchního soudu v Praze zo dňa 20.04.2007, sp. zn.: 4 Cmo 190/2006 „Žalovaná sice
v řízení uplatnila slevu z ceny v rozsahu žalované částky, to lze ale učiniť pouze do doby
odstranění vad, přičemž v době uplatnění slevy byly již vady odstraněny. Takto uplatněná sleva tedy
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Vyššie uvedené závery vychádzajú z právnej úpravy zmluvy o dielo podľa Obchodného
zákonníka. Pre porovnanie z občianskoprávnou úpravou však uvádzam, že hoci Občiansky
zákonník ustanovenie v znení zhodnom s ustanovením § 440 ods. 2 ObchZ neobsahuje, uvedené je
možné vyvodiť z dikcie § 510 ObčZ. V zmysle tohto ustanovenia uplatnenie nároku zo
zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla. Z tohto
ustanovenia zároveň vyplýva, že z titulu náhrady škody sa nemožno domáhať nárokov, ktoré
vyplývajú zo záväzku zo zodpovednosti za vady (napr. preto, že nároky zo zodpovednosti za vady
22
zanikli, pretože neboli riadne a včas uplatnené). To znamená, že ani v prípade zmluvy o dielo
uzavretej podľa Občianskeho zákonníka objednávateľ nemôže požadovať náhradu nákladov
23
vynaložených na odstránenie vady diela z titulu náhrady škody. Možno potom súhlasiť s názorom,
24
že Obchodný zákonník neobsahuje v tomto odchýlnu úpravu, ide skôr o úpravu presnejšiu.
4

ZÁVER
V tomto príspevku som sa zaoberal niektorými nárokmi objednávateľa voči zhotoviteľovi,
pokiaľ dielo odovzdané zhotoviteľom má vady. V takom prípade má objednávateľ možnosť voľby
spomedzi jednotlivých nárokov zo zodpovednosti za vady. Rozsah nárokov závisí od intenzity
porušenia povinnosti zhotoviteľa vadným vykonaním diela. Do úvahy však prichádza popri nárokoch
z vád diela aj prípadná zodpovednosť zhotoviteľa za spôsobenú škodu. Ide však o odlišné nároky
a nemožno ich zo strany objednávateľa zamieňať. Zodpovednosť za vady sa totiž vzťahuje len na
nedostatky diela ako takého, zatiaľ čo prípadná zodpovednosť za škodu sa týka následkov vadnosti
diela, t.j. čo bolo spôsobené v dôsledku toho, že dielo malo vady. Ustanovenie § 440 ods. 2 ObchZ
upravuje, že uspokojenie, ktorého možno dosiahnuť uplatnením z niektorého z nárokov z vád,
nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu. Objednávateľ teda nemôže
požadovať náhradu v rozsahu, v akom mohol dosiahnuť uspokojenie uplatnením práva zo
zodpovednosti za vady zo žiadneho iného právneho titulu, t.j. ani z titulu náhrady škody.
Objednávateľ najmä nemá právo odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť inou osobou
a domáhať sa voči zhotoviteľovi náhrady takéhoto odstránenia. Objednávateľ by mal teda dôkladne
rozlišovať nároky z vád a nároky z prípadnej zodpovednosti za škodu predtým, ako uplatní svoje
práva zo zmluvy o dielo voči zhotoviteľovi.
Použitá literatúra:
FALDYNA, F., POKORNÁ, J., TOMSA, M. a kol.: Obchodní právo. MERITUM, Praha: Aspi, 2005.
CHALUPA, L.: Souběh nároků z odpovědnosti za vady a náhrada škody. In: Právní rádce č.
10/2002.
Kobliha, I., Elischer, D., Hochman, J., Hunjan Koblihová, R., Tuláček, J.: Náhrada škody podle
občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle
autorského zákona, Praha: Leges, 2012.
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. časť. Bratislava: Iura Edition, 2005.
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H.
Beck, 2008.
PRAŽÁK, Z.: Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 3. přepracované vydání. Praha: Leges,
2010.
ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.
ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník. Velké
komentáře. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009.
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 04.05.1999, sp. zn.: 29 Cdo 2206/98, In:
www.nsoud.cz
není ani včasná, ani oprávněná. Odvolací soud se stotožnil s názorem soudu prvího stupně, že
požadovat slevu teprve poté, kdy již jsou vady odstraněny třetí osobou bez zákonem stanoveného
postupu, nelze.“
22
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24. 4. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1618/2001
23
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.08.2005, sp. zn. 25 Cdo 1612/2004
24
PELIKÁNOVÁ, I.: Komentář k Obchodnímu zákoníku. 3. Díl. §§ 261 – 408. Praha: Linde, 1998, s.
146

385

Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24.04.2003, sp. zn. 25 Cdo
www.nsoud.cz
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.08.2005, sp. zn. 25 Cdo
www.nsoud.cz
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 29.10.2009, sp. zn.: 29 Cdo
www.nsoud.cz
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24.08.2010, sp. zn.: 32 Cdo
www.nsoud.cz
Rozsudok Vrchního soudu v Praze zo dňa 20.04.2007, sp. zn.: 4 Cmo 190/2006
Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka schválený Vládou SR Uznesením
14.01.2009
Kontaktné údaje:
JUDr. Martin Kurčík
kurcik.martin@gmail.com
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika
recenzenti:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
JUDr. Mária Duračinská, CSc.

386

1618/2001, In:
1612/2004, In:
4092/2007, In:
1040/2009, In:
č. 13 zo dňa

VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVNEJ ÚPRAVY ZMLUVY O PREDAJI
PODNIKU
Miroslav Hlivák
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá vybranými otázkami právnej úpravy zmluvy o predaji
podniku v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky v spojení s právnou úpravou platnou v
Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej
problematiky. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým otázkam súvisiacim so zmluvou o predaji
podniku, a to konkrétne náležitostiam zmluvy o predaji podniku, ochrane veriteľov predávajúceho vo
vzťahu k podniku, prechodu práv z duševného vlastníctva, pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s
predajom podniku, obchodnému menu podniku v súvislosti s predajom podniku, cene za predaj
podniku, odovzdaniu a prevzatiu podniku a vadám a zodpovednostiam za vady v prípade predaja
podniku.
Kľúčové slová: podnik,predaj podniku,zmluva o predaji podniku, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
Abstract: The author is dealing with selected issuses of the legal regulation of the contract on sale
of an enterprise in accordance with the legal regulation of the Slovak republik in connection to the
legal regulation of the Czech republik, judicial decisions and opinions of legal theorist concernig this
issue. The special attention is focused on the specific questions related to the contract on sale of an
enterprise, in particular the essentials of the contract on the sale of an enterprise, the protection of
the venodor's creditors in connection to the enterprise, transfer of the intellectual property rights,
labour relations in connection with the sale of an enterprise, the business name in connection with
the sale of an enterprise, the price for the sale of an enterprise, handover and takeover of the
enterprise and defects and the liability for defects in case of the sale of an enterprise.
Key words: the enterprise, the contract on sale of an enterprise, act No. 513/1991 Coll. Commercial
code as amended.
1

ÚVOD
V rámci právnej teórie ale aj právnej praxe sa diskutuje o právnej problematike zmluvy o
predaji podniku.
Právna úprava zmluvy o predaji podniku je v Slovenskom právnom poriadku relatívne nová.
Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola zavedená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) od 1. 1. 1992. Ako sa
uvádza v dôvodovej správe k Obchodnému zákonníku, začlenenie zmluvy o predaji podniku do
právneho systému si vyžiadali najmä ekonomické, spoločenské a politické zmeny na prelome
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Dôvodom zavedenia tohto právneho inštitútu bola snaha o
zabezpečenie prevodu podnikov z vlastníctva štátu do súkromného vlastníctva, teda o tzv.
1
privatizáciu, keďže v minulosti boli podniky vo vlastníctve štátu. Parciálne otázky a problémy
súvisiace so zmluvou o predaji podniku sú upravené aj v ďalších právnych predpisoch, a to
napríklad v zákone č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov a v zákone č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1

K tomu pozri Dôvodovú správu k zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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2

PREDAJ PODNIKU, ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU A Z NEJ VYPLÝVAJÚCE
SKUTOČNOSTI
Podnik ako predmet predaja je pomerne špecifickým predmetom právnych vzťahov, najmä
vzhľadom na rozmanitosť jednotlivých častí podniku zahŕňajúcich hnuteľné veci, nehnuteľné veci,
práva, pohľadávky, autorské práva a podobne, čo je zrejmé zo zákonnej definície pojmu podnik,
ktorý je definovaný v ust. § 5 Obchodného zákonníka nasledovne: „Podnikom sa na účely tohto
zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku
patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie
podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.“
V prípade predaja podniku sa prevádza komplexne celý podnik, prípadne za istých okolností
jeho časť. Jedná sa v podstate o špecifický druh kúpnej zmluvy, ktorý sa od bežnej kúpnej zmluvy v
2
zmysle Obchodného zákonníka odlišuje predmetom predaja, ktorým je podnik.
V zmysle ust. § 476 ods. 1 Obchodného zákonníka: „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.“ Z uvedeného je zrejmé, že sa právna
úprava citovaného ust. § 5 Obchodného zákonníka obsahovo čiastočne prekrýva s citovaným ust. §
476 Obchodného zákonníka. Nad rámec právnej úpravy uvedenej v ust. § 5 Obchodného zákonníka
je skutočnosť, že sa pri predaji podniku prevádzajú okrem aktív aj záväzky spoločnosti, ktoré nie sú
zahrnuté do definície podniku podľa ust. § 5 Obchodného zákonníka.
V zmysle ust. § 151d ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“): „Záloh môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, byt
a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné, ak zákon neustanovuje inak. 3a) Záloh môže byť aj súbor
vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, alebo iná hromadná vec.“ V
zmysle právnej teórie ako aj z uvedeného ustanovenia je možné gramatickým výkladom vyvodiť
záver, že sa pri podniku jedná o hromadnú vec skladajúcu sa z hnuteľných a nehnuteľných vecí,
práv a iných majetkových hodnôt.
Právna úprava zmluvy o predaji podniku je samostatný zmluvný typ upravený ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji podniku je zmluvným typom, ktorým je možné previesť
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú súčasťou podniku, na rozdiel od úpravy kúpnej zmluvy
v Obchodnom zákonníku, ktorá umožňuje, v zmysle ust. § 409 Obchodného zákonníka, výlučne
predaj hnuteľných vecí. Nakoľko, ako sme uviedli vyššie, sú, resp. môžu byť predmetom prevodu
podľa zmluvy o predaji podniku aj nehnuteľné veci, práva, záväzky a podobne, je zrejmé, že sa
ustanovenia upravujúce kúpnu zmluvu nemôžu vzťahovať na predaj podniku. Vzhľadom na potrebu
riešenia predaja podniku komplexne vrátane všetkých jeho súčastí je komplexná právna úprava
zmluvy o predaji podniku opodstatnená a dôvodná.
Zmluva o predaji podniku patrí medzi tzv. „absolútne obchody“, čo znamená, že bude vždy a
za každých okolností spravovať Obchodným zákonníkom, a to aj v prípade, ak by niektorou zo
zmluvných strán bola fyzická osoba. Je teda možné uviesť, že sa jedná o záväzkovo-právny vzťah
3
obchodno-právnej povahy. Úpravu zmluvy o predaji podniku obsahuje III. diel Obchodného
zákonníka v ust. § 476 a nasledujúcich. V porovnaní s inými právnymi inštitútmi upravenými
Obchodným zákonníkom, obsahuje právna úprava zmluvy o predaji podniku pomerne značné
množstvo (7) kogentných ustanovení, teda ustanovení, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu
odchýliť a ani ich platnosť vylúčiť. Táto skutočnosť je spôsobená jednak potrebou presného
vymedzenia právneho rámca predaja podniku vzhľadom na všetky súčasti podniku v zmysle vyššie
citovaného ustanovenia a tiež vzhľadom na skutočnosť, že má predaj podniku vplyv aj na tretie
osoby, a to na veriteľov podniku, ktorých súhlas s predajom podniku nie je potrebný, a teda je
uskutočniteľný aj bez ich vedomia. Táto právna úprava má zabezpečiť ochranu veriteľov podniku.
Podobný ekonomický efekt ako predajom podniku je možné dosiahnuť aj prevodom
obchodných podielov, prípadne predajom akcií spoločnosti, ktorá chce podnik predať. Pri prevode
obchodného podielu alebo predaji akcií je príjem z transakcie príjmom spoločníka resp. akcionára
spoločnosti. Pri predaji podniku je príjem z predaja príjmom spoločnosti, ktorá podnik predáva (teda
2

OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár 2. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol.
s r.o., 2005, s. 292 - 293.
3
Tamtiež s. 290.
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príjmom podniku samého, ktorý predáva svoj vlastný majetok), teda nie jej spoločníkov alebo
akcionárov, nakoľko zmluvu uzatvára spoločnosť a nie jej akcionári resp. spoločníci a prevádza sa
majetok predmetnej spoločnosti (podniku) a nie majetok spoločníkov, či akcionárov spoločnosti.
Spoločnosť, ktorá podnik predáva, teda predávajúci, nezaniká a existuje aj naďalej, čo je
4
zrejmé aj rozsudku Mestského súdu v Prahe zo dňa 30. 6. 1999, spis. zn.: 28Ca 156/98.
Predávajúci zo zmluvy o predaji podniku nestráca svoju právnu subjektivitu a kupujúci nie je
jeho univerzálnym nástupcom. Na kupujúceho totiž prechádzajú len tie práva a povinnosti, ktoré
súvisia s podnikom a nie všetky práva a povinnosti predávajúceho. Predávajúci ako subjekt
nezaniká.
3

NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O PREDAJI PODNIKU
Samotný Obchodný zákonník ustanovuje podstatné formálne a obsahové náležitosti zmluvy
o predaji podniku. Základné formálne náležitosti zmluvy o predaji podniku obsahuje ust. § 476 ods.
2 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého: „Zmluva vyžaduje písomnú formu a osvedčené
podpisy predávajúceho a kupujúceho.“ Toto ustanovenie síce nie je uvedené v ust. § 263 ods. 1
Obchodného zákonníka, ktoré vymenúva kogentné ustanovenia tohto právneho predpisu, napriek
tomu však je možné konštatovať, že zmluva o predaji podniku má tieto náležitosti obsahovať, aby sa
jednalo o zmluvu o predaji podniku. V prípade, ak by zmluva tieto náležitosti neobsahovala, je
možné, že by sa jednalo o nepomenovanú zmluvu v zmysle ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa
5
22. 12. 1994, spis. zn.: 34/93.
Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že podstatnými náležitosťami zmluvy o
predaji podniku v zmysle Obchodného zákonníka sú: i) záväzok predávajúceho previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty slúžiace na
prevádzkovanie podniku, ii) záväzok kupujúceho prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s
6
podnikom a iii) záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
K otázke, či sa zmluvou o predaji podniku prevádzajú všetky práva a povinnosti súvisiace s
podnikom alebo je možné niektoré práva a povinnosti vylúčiť, zaujal svoje stanovisko, ktoré bolo
zverejnené v časopise Právo a podnikanie 4/1995 na strane 29 aj Najvyšší súd Českej republiky,
pričom uviedol, že podstatnou časťou zmluvy o predaji podniku je okrem iného záväzok kupujúceho
prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom. Ak má ísť o zmluvu o predaji podniku, je
nevyhnutné, aby kupujúci prevzal všetky záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom. Ak by
zmluva o predaji podniku neobsahovala túto časť, alebo ak by boli niektoré záväzky súvisiace s
podnikom vyňaté z predaja, potom nebola zmluva o predaji podniku uzavretá platne, nakoľko chýba
7
jej podstatná náležitosť. Predajom podniku by teda mali byť prevedené všetky práva a záväzky
8
súvisiace s podnikom.

4

„Uzavření smlouvy o prodeji podniku neznamená zánik prodávajícího jako právnické osoby, nýbrž
dochází pouze k zúžení obchodního majetku prodávajícího. Právnická osoba, tj. daňový subjekt za
dobu předcházející uzavření smlouvy o prodeji podniku, nadále existuje jako subjekt práv i
povinností. Povinnost daňového subjektu řádně odvést daň vyplývající z jeho podnikatelské činnosti
za dobu před uzavřením smlouvy o prodeji podniku nelze chápat jako závazek, který přechází na
kupujícího spolu s vlastnickým právem k převáděným hodnotám. Zákaz přenosu daňové povinnosti
stanoví ust. § 45 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.“
5
„V ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. je stanoven typ smlouvy o prodeji podniku a jsou v něm
uvedeny podstatné části této smlouvy, které musí smlouva obsahovat, aby šlo o tento smluvní typ a
vztahovala se na ni příslušná ustanovení jej upravující ( § 269 odst. 1 obch. zák. ). Podstatnou částí
smlouvy o prodeji podniku je mj. závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s
podnikem.“
6
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár 2. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol.
s r.o., 2005, s. 291; DĚDIČ, J. a kol.: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. KOMENTÁŘ, Díl IV. 1. vyd. Praha:
POLYGON, 2002, s. 3475.
7
In: FALDYNA, F. a kol.: Obchodní právo. Praha: ASPI, a.s., 2005, s 741.
8
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár 2. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol.
s r.o., 2005, s. 295.
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Ako sme uviedli vyššie, predmetom prevodu v zmysle zmluvy o predaji podniku musí byť
podnik, alebo jeho časť. Z ustálenej súdnej praxe vyplýva právny názor, v zmysle ktorého musí byť
predmetom zmluvy o predaji podniku podnik, alebo jeho časť ako samostatná organizačná jednotka
(napríklad organizačná zložka). Tejto problematike venoval pozornosť aj Najvyšší súd Českej
9
republiky v rozsudku zo dňa 25. 5 2001, spis zn. 21Cdo 1323/2000.
Čo sa týka formy zmluvy o predaji podniku, spočiatku bola vyžadovaná len písomná forma
bez ďalšieho. Neskôr, na základe zákona č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný
zákonník, bola do Obchodného zákonníka zahrnutá aj požiadavka na osvedčené podpisy
predávajúceho a kupujúceho. V súčasnosti je teda nevyhnutné osvedčenie podpisov na zmluve o
predaji podniku.
Pri uzavretí zmluvy o predaji podniku prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na
10
ktoré sa predaj vzťahuje. Otázka prechodu verejnoprávnych záväzkov na kupujúceho je v rámci
slovenského daňového práva riešená rovnako ako v Českej republike. Základom tejto úpravy je ust.
§ 55 ods. 15 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Dohody uzatvorené o tom, že
povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu 1) znáša namiesto daňového subjektu
úplne alebo čiastočne iná osoba, nie sú pre správu daní právne účinné, ak osobitný predpis
neustanovuje inak. Toto ustanovenie nespomína konkrétne zmluvu o predaji podniku, resp. jeho
časti, judikatúra súdov sa však vyporiadala s týmto ustanovením v súvislosti s predajom podniku,
resp. jeho časti tak, že pri predaji podniku, resp. jeho časti neprechádzajú daňové záväzky spolu s
11
ostatnými záväzkami na kupujúceho. Z uvedeného vyplýva, že sa zmluvou o predaji podniku
prevádzajú všetky práva, na ktoré sa predaj vzťahuje, okrem záväzkov verejnoprávnej povahy, teda
daní, ciel, dôchodkového a nemocenského poistenia a podobne vzniknutých do času predaja
podniku. Vymedzeniu záväzkov, ktoré pri predaji podniku neprechádzajú na nadobúdateľa, venoval
12
pozornosť Najvyšší súd Českej republiky v rozhodnutí spis. zn.: 29 Odo 691/2003.
Na
nadobúdateľa teda neprechádzajú záväzky týkajúce sa predávajúceho, ale záväzky týkajúce sa
podniku, ktorý je predmetom predaja. V súvislosti s predajom časti podniku považujeme ešte za
potrebné uviesť, že predaj podniku alebo jeho časti nie je predmetom dane z pridanej hodnoty v
zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nakoľko
podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za
dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje predaj podniku alebo časti podniku tvoriacej
samostatnú organizačnú zložku.
4

OCHRANA VERITEĽOV PREDÁVAJÚCEHO VO VZŤAHU K PODNIKU
V prípade, ak sa prevádzajú aj pohľadávky podniku, potom sa ich prevod spravuje
ustanoveniami o postúpení pohľadávok v zmysle ust. § 524 až 530 Občianskeho zákonníka. Podľa
ust. § 477 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že v prípade, ak sa prevádzajú aj záväzky, nie je na
prevod potrebný súhlas veriteľov. Aj naďalej však pretrváva ručenie predávajúceho za záväzky,
13
ktoré sú prevedené na kupujúceho.
9

„Jestliže předmětem smlouvy o prodeji podniku není podnik jako celek či část podniku jako
samostatná organizační jednotka, nemá taková smlouva povahu smlouvy o prodeji podniku (jeho
části), jež je jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku; v takovém případě účinky s touto
smlouvou spojené nenastávají a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
nedochází.“
10
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spis. zn.: 2MCdo 11/2004: „Zmluva o
predaji podniku zakladá záväzkový vzťah súkromnoprávnej povahy, ktorého subjekty (predávajúci a
kupujúci) majú rovnoprávne postavenie. Na jej základe prechádzajú záväzky vzniknuté len zo
záväzkových vzťahov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú obchodnú povahu; neprechádzajú
však záväzky verejnoprávnej povahy, ako je platenie daní či poistného.“
11
K tomu pozri aj Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky z 15. 1. 1999, sp. zn. IV.ÚS 499/98
uverejnené v Sbírke nálezů a usnesení Ústavného soudu ČR, svazek 13, str. 387.
12
„Při prodeji podniku nepřechází (ze zákona) na kupujícího závazek vlastníka podniku k úhradě
kupní ceny za dříve koupenou část tohoto podniku.“
13
SUCHOŽA, J., HUSÁR, J.: Obchodné právo. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2009,
s 937.
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Uvedená právna úprava má zabezpečiť ochranu veriteľov predávajúceho, aby nedošlo k
zhoršeniu ich postavenia v dôsledku predaja podniku. Na ich ochranu slúži tiež ust. § 477 ods. 3
Obchodného zákonníka, ktoré kupujúcemu ustanovuje povinnosť oznámiť veriteľom prevzatie
záväzkov a predávajúcemu oznámiť dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho. Ochrana
veriteľov predávajúceho je zrejmá tiež z ust. § 488 Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje
možnosť veriteľov domáhať sa súdneho určenia neúčinnosti prevodu záväzku voči nim. Táto
možnosť je obmedzená 60 dňovou subjektívnou a 6 mesačnou objektívnou lehotou. V prípade, ak
by si veriteľ svoje právo neuplatnil v tejto lehote, jeho právo by zaniklo. V samotnom konaní musí
veriteľ uniesť dôkazné bremeno vo veci zhoršenia vymožiteľnosti pohľadávky. V prípade úspešnosti
kupujúceho v súdnom konaní je predávajúci povinný splniť voči nemu záväzok v dátume splatnosti.
Predávajúci sa teda predajom podniku nevie zbaviť zodpovednosti za splnenie pohľadávok
súvisiacich s podnikom, ak by sa predajom podniku zhoršila vymožiteľnosť pohľadávky. Avšak
prípadným nárokom kupujúceho vyplývajúcim zo skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete sa
môže predávajúci úspešne brániť po uplynutí 60 dňovej subjektívnej a 6 mesačnej objektívnej lehoty
od predaja podniku.
Máme zato, že v prípade, ak bola vec prevedená na inú osobu, nemôže sa veriteľ domáhať
neplatnosti zmluvy, ktorou táto vec prešla do vlastníctva inej osoby, môže sa domáhať len náhrady v
peniazoch, a nie neplatnosti právneho úkonu, ktorým malo dôjsť k prevodu vlastníctva. Tento názor
je možné podporiť aj rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. 10. 1997, spis.
14
zn.: 1Cdo 26/97.
5

PRECHOD PRÁV Z DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Osobitnou kategóriou práv, ktoré v rámci predaja podniku prechádzajú na kupujúceho sú
práva z duševného vlastníctva. Túto problematiku upravuje ust. § 479 Obchodného zákonníka,
ktorého ods. 1 je dispozitívnym ustanovením, čo znamená, že práva z duševného vlastníctva prejdú
na kupujúceho len prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, avšak s výnimkou uvedenou v
ods. 2, ktorý je kogentným ustanovením. V zmysle ust. § 479 Obchodného zákonníka: „(1) Na
kupujúceho prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného
vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Ak je pre nadobudnutie
alebo zachovanie týchto práv rozhodné uskutočňovanie určitej podnikateľskej činnosti, započítava
sa do tejto činnosti nadobúdateľa uskutočnenej po predaji podniku aj činnosť uskutočnená pri
prevádzke podniku pred jeho predajom. (2) K prechodu práva podľa odseku 1 však nedochádza, ak
by to odporovalo zmluve o poskytnutí výkonu práv z priemyselného alebo iného duševného
vlastníctva alebo povahe týchto práv.“
Najtypickejším a najznámejším právom z duševného vlastníctva je autorské právo, ktoré sa
skladá z dvoch zložiek, a to majetkovej a osobnostnej. Vzhľadom na osobnú povahu osobnostných
práv tieto na kupujúceho neprechádzajú, naďalej ostávajú autorovi diela. Táto oblasť právna úprava
sa vzťahuje aj na práva k ochranným známkam, označeniu pôvodu a ďalším právam z duševného
vlastníctva. Na kupujúceho teda v prípade, ak sa zmluvné strany zmluvy o predaji podniku
nedohodnú inak, prechádzajú aj práva z duševného vlastníctva.
6

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A PREDAJ PODNIKU
Obchodný zákonník v ustanovení § 480 ustanovuje, že pri zmluve o predaji podniku
prechádzajú na kupujúceho aj pracovnoprávne vzťahy k zamestnancom podniku. Toto ustanovenie
je kogentné, nie je preto možné nadobudnúť podnik bez pracovnoprávnych vzťahov, a to ani v
15
prípade, ak by sa na tom zmluvné strany dohodli. Pracovnoprávne vzťahy predávajúceho a
zamestnancov podniku nezanikajú, ale trvajú naďalej s tým, že do pozície zamestnávateľa vstupuje
kupujúci.
14

„Veriteľ, ktorý s úspechom odporoval právnemu úkonu podľa § 42a Obč. zák., má voči tomu, kto
mal z tohto úkonu prospech, právo na náhradu v peniazoch, ak sa uňho nenachádza vec
nadobudnutá týmto úkonom. Veriteľ sa z tohto dôvodu nemôže úspešne domáhať určenia
neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech) previedol vec na
tretie osoby.“
15
SUCHOŽA, J., HUSÁR, J.: Obchodné právo. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2009,
s 939.
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„Predávajúci v súvislosti s predajom podniku napríklad nerozväzuje pracovný pomer so
zamestnancami, pretože do jeho práv a povinností z pracovných zmlúv vstupuje kupujúci. Takýmito
právami a povinnosťami sú najmä povinnosť zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu podľa
pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, právo zamestnávateľa požadovať od
zamestnanca osobný výkon práce podľa pracovnej zmluvy, dodržiavať pracovnú disciplínu,
viazanosť kupujúceho uzavretou kolektívnou zmluvou, práva a povinnosti zo skončených
pracovných vzťahov (napr. právo zamestnávateľa na náhradu škody, právo zamestnanca na
16
odstupné) a pod. “
V prípade, ak by predávajúci vyhlásil, že sú pracovnoprávne vzťahy vysporiadané, a teda
neprechádzajú na kupujúceho, čo by sa ukázalo ako nepravdivé vyhlásenie, išlo by o neplatnú
zmluvu v zmysle ust. § 49a Občianskeho zákonníka, nakoľko by sa jednalo o právny úkon urobený
17
v omyle.
7

OBCHODNÉ MENO PODNIKU A PREDAJ PODNIKU
Pri predaji podniku v zásade platí, že na kupujúceho prechádza aj oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom. Toto ustanovenie je dispozitívne, zmluvné strany sa teda
môžu dohodnúť na tom, že takéto oprávnenie na kupujúceho neprechádza.
V zmysle ust. § 8 Obchodného zákonníka: „Obchodným menom sa rozumie názov, pod
ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“
V zmysle ust. § 481 Obchodného zákonníka platí: „(1) Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné,
prechádza na kupujúceho aj oprávnenie používať obchodné meno spojené s predávaným
podnikom, ibaže by to bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby. Tomuto prevodu
nebráni zmena označenia právnej formy osoby oprávnenej podnikať. (2) Ak sa podnik predáva
medzi fyzickými osobami, môže kupujúci používať obchodné meno predávajúceho, ak to zmluva
určuje, a to len s dodatkom označujúcim nástupníctvo v podnikaní.“
Z uvedeného je zrejmé, že sa zmluvou o predaji podniku neprevádza obchodné meno ako
také, ale udeľuje sa právo na jeho používanie. Podľa ust. § 11 ods. 4 Obchodného zákonníka je
podmienkou prevodu obchodného mena súčasný prevod podniku. Pri prevode časti podniku musí
byť splnená ďalšia podmienka, a to že predávajúci bude zostávajúcu časť podniku prevádzkovať
pod iným obchodným menom, alebo že táto časť podniku zanikne likvidáciou. Z uvedeného je teda
zrejmé, že Obchodný zákonník používa pojem prevod obchodného mena a tiež pojem prevod práva
na užívanie obchodného mena podniku. Právna úprava samotného obchodného mena a jeho
prevodu a prechodu je upravená ustanoveniami § 8 až 12 Obchodného zákonníka.
8

CENA ZA PREDAJ PODNIKU
Cena za predaj podniku je otázkou dohody zmluvných strán. V zásade je možné
konštatovať, že by cena za podnik mala zodpovedať hodnote súhrnu vecí, ktoré tvoria podnik. Tá
môže vychádzať napríklad aj zo znaleckého posudku.
Podľa ust. § 482 Obchodného zákonníka: „Predpokladá sa, že kúpna cena je určená na
základe údajov o súhrne vecí, práv a záväzkov uvedených v účtovnej evidencii predávaného
podniku ku dňu uzavretia zmluvy a na základe ďalších hodnôt uvedených v zmluve, pokiaľ nie sú
zahrnuté do účtovnej evidencie. Ak má zmluva nadobudnúť účinnosť k neskoršiemu dátumu, mení
sa výška kúpnej ceny s prihliadnutím na zvýšenie alebo zníženie imania, ku ktorému došlo v
medziobdobí.“
Nie vždy sa však dá určiť konkrétna cena ku dňu predaja podniku, nakoľko zvyčajne
dochádza k predaju existujúcich podnikov, kde sa jednak rôzne práva a povinnosti, ale aj samotná
hodnota podniku môže meniť, čo môže, avšak nemusí, mať za následok zmenu kúpnej ceny za
predaj podniku. Vyššie citované ustanovenie je opätovne dispozitívnym ustanovením a preto je
možné, aby sa zmluvné strany vo veci určenia ceny za predaj podniku dohodli odlišne od uvedenej

16

Komentár k Obchodnému zákonníku: § 480, ASPI ID: LIT30977SK.
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár 2. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol.
s r.o., 2005, s. 300.
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právnej úpravy. V tejto súvislosti si tiež dovoľujeme poukázať na rozhodnutie Najvyššieho súdu
18
Českej republiky, spis. zn. 29 Odo 691/2003.
9

ODOVZDANIE A PREVZATIE PODNIKU
Odovzdanie a prevzatie podniku upravuje ust. § 483 Obchodného zákonníka, v zmysle
ktorého: „(1) Ku dňu účinnosti zmluvy je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci
zahrnuté do predaja. O prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. (2) Prevzatím vecí
prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach z predávajúceho na kupujúceho. (3) Vlastnícke
právo k veciam, ktoré sú zahrnuté do predaja, prechádza z predávajúceho na kupujúceho
účinnosťou zmluvy. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra
nehnuteľností. Ustanovenia § 444 až 446 platia obdobne.“ Prvé dva odseky vyššie citovaného
zákonného ustanovenia sú dispozitívne. Tretí odsek má kogentný charakter, zmluvné strany sa teda
od jeho úpravy nemôžu odchýliť.
Prevzatím podniku sa v podstate podnik dostáva do dispozície kupujúceho. Preberací
protokol má v podstate evidenčný charakter. Preberajúci má na základe neho vedomosť o
súčastiach podniku, ktoré prevzal. V preberacom protokole je predávajúci povinný uviesť prípadné
vady jednotlivých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt o ktorých vie alebo o ktorých mal
vedieť. V opačnom prípade by predávajúci zodpovedal za škodu, ktorá by kupujúcemu v ich
dôsledku vznikla. Túto povinnosť predávajúcemu ustanovuje § 484 Obchodného zákonníka.
Vlastnícke právo k hnuteľným veciam prechádza na kupujúceho prevzatím vecí. Zároveň
naňho týmto prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatých hnuteľných veciach. Nadobudnutie
vlastníckeho práva predávajúcim k hnuteľným veciam je možné dohodnúť aj skoršie alebo
neskoršie ako je moment prevzatia týchto vecí, napríklad až zaplatením celej kúpnej ceny.
Vzhľadom na charakter nehnuteľných vecí, vlastníctvo k nim prechádza na kupujúceho až
povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti si dovoľujeme
poukázať aj na ust. § 446 Obchodného zákonníka, podľa ktorého je možné nadobudnutie podniku aj
od nevlastníka podniku v prípade, ak je kupujúci dobromyseľný, že predávajúci je vlastníkom
19
podniku.
10

VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Ustanovenia paragrafov 484 až 486 Obchodného zákonníka upravujú náležitosti vád vecí
20
tvoriacich podnik.
Ako je uvedené vyššie, predávajúci má povinnosť uviesť všetky vady
prevádzaných vecí, práv a iných majetkových hodnôt.
V zmysle ust. § 485 Obchodného zákonníka platí, že: „V zápisnici o prevzatí vecí spísanej
podľa § 483 ods. 1 sa uvedú chýbajúce a vadné veci. Za chýbajúce veci sa považujú veci, ktoré
predávajúci neodovzdal kupujúcemu, hoci tieto veci podľa účtovnej evidencie a zmluvy majú byť
súčasťou imania predávaného podniku. Pri posudzovaní vadnosti vecí sa prihliadne na ich
schopnosť slúžiť prevádzke podniku a na dobu ich používania podľa účtovných záznamov.“
Chýbajúcimi vecami sa rozumejú také veci, ktoré nie sú predmetom odovzdania, sú však
uvedené v zmluve o predaji podniku alebo vedené v účtovníctve podniku. V prípade, ak v zápisnici o
prevzatí podniku nie sú uvedené chýbajúce veci, môže táto skutočnosť znamenať oslabenie jeho
právneho postavenia. Následkom môže byť dokonca až strata práv zo zodpovednosti za chýbajúce
a vadné veci, keďže uvedenie chýbajúcich vecí alebo vecí so zistiteľnými vadami v zápisnici je
podmienkou úspešného uplatnenia nároku kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny. Čo sa týka vadnosti
vecí, tá sa posudzuje individuálne a vo vzťahu k schopnosti slúžiť účelu konkrétnych vecí, práv či
iných majetkových hodnôt.

18

„Závazek kupujícího ze smlouvy o prodeji podniku zaplatit prodávajícímu kupní cenu podniku není
závazkem souvisícím s tímto podnikem; proto při dalším prodeji podniku nepřechází na kupujícího
podle ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. Při prodeji podniku nepřechází (ze zákona) na kupujícího
závazek vlastníka podniku k úhradě kupní ceny za dříve koupenou část tohoto podniku.“
19
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár 2. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol.
s r.o., 2005, s. 305.
20
SUCHOŽA, J., HUSÁR, J.: Obchodné právo. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2009,
s 942 - 943.
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Ustanovenie § 486 Obchodného zákonníka upravuje nároky zo zodpovednosti za vady vecí,
21
práv a iných majetkových hodnôt tvoriacich podnik, ktorý je predmetom predaja. Účelom tejto
právnej úpravy je ochrana kupujúceho. Zákonom ustanovený rozsah práv kupujúceho je v
porovnaní s kúpnou zmluvou obmedzený, nakoľko v prípade uplatnenia si nárokov z vád nie je
možné domáhať sa dodanie chýbajúcich vecí, či nového plnenia. Pri zmluve o predaji podniku do
úvahy pripadá právo na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny, právo na odstránenie vád a
právo na odstúpenie od zmluvy o predaji podniku.
Základným a zrejme aj najčastejšie využívaným nárokom je uplatnenie si nároku na zľavu z
kúpnej ceny, na čo má kupujúci nárok aj vtedy, ak pri prevzatí podniku nejaká vec chýba. Zľava z
ceny podniku by mala zodpovedať rozsahu chýbajúcich vecí a vecí, ktoré sú poškodené. V prípade
uplatnenia si nároku na primeranú zľavu z kúpnej ceny by sa zrejme malo primerane aplikovať
ustanovenie § 439 Obchodného zákonníka, o určovaní primeranej zľavy kúpnej ceny pri kúpnej
zmluve, ktorá by mala byť určená rozdielom hodnoty tovaru bez vád a hodnotou, ktorú má tovar s
vadami.
V prípade zrejmých vád podniku má kupujúci nárok na zľavu len v prípade, ak boli tieto vady
uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí podniku. Kupujúci by sa pri kúpe podniku mal
oboznámiť so stavom vecí tvoriacich podnik, nedá sa však predpokladať, že by bolo možné vykonať
fyzickú kontrolu celého podniku. V prípade zistenia vád podniku zistiteľných až pri jeho prevádzke
po odovzdaní, je kupujúci povinný oznámiť tieto vady predávajúcemu bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o predaji podniku.
V prípade, ak by predávajúci vady podniku v primeranej lehote určenej kupujúcim
22
neodstránil, mal by kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy o predaji podniku. Z uvedeného teda
vyplýva, že nie je možné kombinovať odstúpenie od zmluvy a nárok na zníženie kúpnej ceny.
Zákon výslovne neustanovuje náležitosti oznámenia vád, nie je preto nevyhnutné vady
podniku oznámiť predávajúcemu v písomnej forme, ak si to zmluvné strany výslovne nedohodnú v
zmluve o predaji podniku. V prípade neoznámenia vád podniku v zákonnej lehote, resp. ich
neuvedenia v zápisnici o odovzdaní a prevzatí podniku, táto skutočnosť nespôsobuje automaticky
zánik nároku kupujúceho na odstránenie vád alebo zľavu z kúpnej ceny, predávajúci však môže
namietať zmeškanie lehoty, čo by malo za následok nemožnosť priznania tohto nároku súdom.
Z vyššie uvedenej zákonnej úpravy zodpovednosti za vady podniku je zrejmé, že kupujúci
môže požadovať odstránenie vád podniku, ktoré nebránia jeho prevádzke určenej v zmluve. V
prípade vád, ktoré by bránili prevádzkovaniu podniku podľa zmluvy spôsobuje vznik nároku
predávajúceho na odstúpenie od zmluvy o predaji podniku, avšak len v prípade, ak boli vady
predávajúcemu oznámené včas. Ak by vady neboli predávajúcemu oznámené včas, došlo by k
zániku nároku kupujúceho na odstúpenie od zmluvy o predaji podniku z dôvodu týchto vád. V
prípade odstúpenia od zmluvy o predaji podniku zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
okrem tých, ktoré sú uvedené v ust. § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka, prípadne tých na ktorých
sa zmluvné strany v zmluve dohodli. Nezanikajú nároky z náhrady škody vzniknutej porušením
zmluvy o predaji podniku, nároky týkajúce sa zmluvných ustanovení upravujúcich voľbu práva alebo
zákona, nároky týkajúce sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a prípadne aj iné nároky, na
ktorých sa zmluvné strany dohodli.
Osobitnou problematikou sú právne vady podniku, ktorým je venovaný samostatný odsek 4 §
486 Obchodného zákonníka. Uvedené zákonné ustanovenie odkazuje na ustanovenia § 433 až 435
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú právne vady tovaru pri kúpnej zmluve. Právnu vadu má vec
vtedy, ak je zaťažená právom tretej osoby, ak s tým kupujúci nevyjadril súhlas. Obchodný zákonník
ustanovuje aj podmienky, za ktorých sa za právne vady považujú zaťaženia tovaru vyplývajúce z
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.
V prípade, ak si tretia osoba uplatní svoje právo, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť
predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Ak by nedošlo k oznámeniu bez zbytočného odkladu, a v
21

DĚDIČ, J. a kol.: OBCHODNÍ ZÁKONÍK. KOMENTÁŘ, Díl IV. 1. vyd. Praha: POLYGON, 2002, s.
3490 - 3492.
22
Najvyšší súd Českej republiky vo svojom rozhodnutí spis. zn.: 32 Cdo 4236/2007 uviedol:
„Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku vylučuje nárok na slevu z kupní ceny. Nárok na slevu z
kupní ceny podle § 486 odst. 3 ObchZ nezakládá právo na odstoupení od smlouvy o prodeji
podniku.“
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súdnom konaní by predávajúci túto skutočnosť namietol, nemôže byť kupujúcemu priznaný nárok z
právnych vád tovaru.
11

ZÁVER
Cieľom príspevku bolo teoretické zhodnotenie základných inštitútov a právnych
mechanizmov súvisiacich so zmluvou o predaji podniku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej
republiky v spojení s právnou úpravou platnou v Českej republike a súdnymi rozhodnutiami a
názormi právnych teoretikov týkajúcimi sa danej problematiky. Záverom je možné konštatovať, že
platná právna úprava zmluvy o predaji podniku je v Slovenskej republike pomerne dostatočná a
komplexná.
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AKCIA AKO CENNÝ PAPIER
Kinga Alakszová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V príspevku sa autorka zaoberá s akciou ako cenným papierom. Príspevok je
z obsahového hľadiska možné členiť na dve časti. Kým v prvej časti autorka sa stručne venuje
pojmu cenné papiere, v druhej časti sa zameriava na akciu ako cenný papier.
Kľúčové slová: akciová spoločnosť, akcia, cenný papier, akcionár, listinná akcia, zaknihovaná
akcia, akcia na meno, akcia na doručiteľa.
Abstract: Author in the article presents share as a security. The article from the content point of
view can be divided into two parts. While the firts part the author deals with the concept of security,
in the second part focuses on a share as a security.
Key words: joint stock company, share, security, shareholder, paper share, database-entry share,
registered share, bearer share.
1

CENNÝ PAPIER
Legálnu definíciu cenného papiera zaviedol zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Pôvodný zákon č. 600/1992 Zb.
o cenných papieroch neobsahoval legálnu definíciu cenného papiera, avšak zákonodarca v § 1 ods.
1 taxatívne vymedzil sústavu cenných papierov.
Pojem cenný papier je v teórii charakterizovaný dvoma znakmi. Prvým znakom je, že cenný
papier má charakter hmotného substrátu, teda je písomne zachytený na listine. Druhým
charakteristickým znakom je cennosť listiny. Cennosťou sa rozumejú právne následky, ktoré sú
spojené s listinou. Cenný papier ako listina je podmienkou pre vznik práva, pre trvanie práva alebo
1
pre výkon práva.
V zmysle § 2 ods. 1 zákona o cenných papieroch „cenný papier je 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.“ Tento zápis sa nachádza buď na listine alebo
v evidencii vedenej centrálnym depozitárom.
2

AKCIA AKO CENNÝ PAPIER
Všeobecnú právnu úpravu akcie obsahuje zákon o cenných papieroch a osobitná úprava je
obsiahnutá v Obchodnom zákonníku.
V zmysle § 155 zákona č. 153/1991 Z.z. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný
zákonník“) „akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov
spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré
sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. Vychádzajúc z tejto
definície akciou sú spojené práva a povinnosti akcionára. Akcia predstavuje práva akcionára, ktoré
akcionár získava až zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra bez ohľadu na emisiu
2
akcie. Pred vznikom akciovej spoločnosti akcionár má postavenie upisovateľa, resp. zakladateľa
akciovej spoločnosti, ktorý sa dokladuje potvrdením o úpise akcií s istým emisným kurzom. Podľa
1

ŽITŇANSKÁ, L., a kol.: Základy obchodného práva, Prvé vydanie, Bratislava: IURA EDITION,
spol. s.r.o., 2009, ISBN 978-80-8078-276-4, str. 591
2
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár. 2 aktualizované vydanie, Praha:
C.H.Beck, 2008, ISBN 978-80-7400-039-3, str. 441
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Patakyovej „akcia je cenným papierom kauzálnym (na akcií je vyznačený dôvod jej vydania),
účastinným (predstavuje participáciu akcionára na spoločnosti), súkromnoprávnym (akciu v zásade
emituje akciová spoločnosť ako súkromnoprávna korporácia), špekulačným (výška dividendy nie je
zaručená) a prevoditeľným.“Akcionár pred vydaním akcií má povinnosť splatiť emisný kurz
upísaných akcií, a to vo výške a v lehote určenej stanovami alebo zákonom. Nesplnením tejto
povinnosti akcionár nemá oprávnenie sa zúčastniť na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ak
stanovami nie je určené inak je povinný splatiť úroky z omeškania vo výške 20% po vzniku
spoločnosti a môže byť vylúčený zo spoločnosti.
Z akcie ako účastinného cenného papiera vyplývajú akcionárovi práva, ktoré sú majetkovej
a nemajetkovej povahy. Osobitnými právami disponujú minoritný akcionári. Medzi majetkové práva
zaradujeme právo na dividendu a právo na podiel na likvidačnom zostatku. Obidve práva sú
samostatne prevoditeľné, pričom sa nevyžaduje prevod samotnej akcie. Samostatne prevoditeľným
je tiež osobitné právo zmiešanej povahy – prednostné právo na úpis nových akcií pri zvyšovaní
základného imania. Právo na dividendu môže byť inkorporované v samostatnom cennom papieri,
zatiaľ čo ostatné samostatné prevoditeľné práva sa prevádzajú cesiou. Nemajetkovým právom
spojeným s akciou je právo na riadenie a kontrolu spoločnosti.
Práva minoritných akcionárov predstavujú právo na zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia, právo na zaradenie určitej záležitosti do programu valného zhromaždenia, právo na
podanie žaloby actio pro socio, ako aj práva zodpovedajúce osobitným povinnostiam akcionárov
3
podľa zákona o cenných papieroch, tj. oznamovacia a ponuková povinnosť.
2.1

Náležitosti akcie ako cenného papiera
Náležitosti akcie ako cenného papiera vyplývajú zo všeobecnej právnej úpravy cenných
papierov, ako aj z osobitnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku. Každá akcia musí
obsahovať identifikáciu emitenta (obchodné meno a sídlo spoločnosti), menovitú hodnotu akcie,
uvedenie formy akcie, výšku základného imania, počet všetkých akcií spoločnosti ku dátumu
vydania emisie akcií a dátum vydania emisie. Dátum emisie je deň, v ktorom sa cenný papier môže
stať majetkom prvého majiteľa. Dátum vydania emisie určuje emitent. V dôsledku tohto, vydaním
cenného papiera je okamih, keď má cenný papier všetky zákonom ustanovené náležitosti a zároveň
sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého nadobúdateľa. Pokiaľ ide o listinnú
akciu, tá sa stane majetkom prvého nadobúdateľa je odovzdaním, zatiaľ čo zaknihovaná akcia
zapísaním zákonom ustanovenej evidencie cenných papierov. Menovitá hodnota cenného papiera
je peňažná suma, na ktorý cenný papier znie. Zákon o cenných papieroch, a ani Obchodný
zákonník neurčuje minimálnu menovitú hodnotu akcie. Zo zákona vyplýva len požiadavka, aby
menovitá hodnota bola vyjadrená celým kladným číslom. Menovitá hodnota akcie je dôležitá pri
určení nároku na podiel pri zisku, pri hlasovaní na valnom zhromaždení a pri určovaní podielu na
likvidačnom zostatku. Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný
papier pri jeho vydaní. Emisný kurz akcie nesmie byť nižší ako menovitá hodnota akcie. Nakoľko pri
vzniku akciovej spoločnosti sa povinne vytvára rezervný fond a v prípade, ak rezervný fond
nevytvoria zakladatelia, emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní za cenu vyššiu ako je jej
menovitá hodnota. Rozdiel, ktorý vznikne medzi emisným kurzom a menovitou hodnotou akcie, sa
nazýva emisné ážio. Emisné ážio je určené na tvorbu povinného rezervného fondu alebo na tvorbu
4
fondov, ktoré bude dobrovoľne vytvárať akciová spoločnosť pri svojom vzniku.
Listinné akcie okrem toho obsahujú aj číselné označenie akcie a podpis (podpisy) členov
predstavenstva akciovej spoločnosti v závislosti od úpravy spôsobu konania v mene spoločnosti
v stanovách.
Náležitosťou zaknihovanej akcie je tiež ISIN, teda označenie cenného papiera podľa
5
medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov. Obchodný zákonník pri
3
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listinnej akcie ustanovuje ako náležitosť akcie aj číselné označenie akcie, podpis člena alebo členov
predstavenstva oprávnených konať v mene spoločnosti v čase vydania akcií a určenie práv
spojených s akciou.
2.2

Druhy akcií
Akcie sa delia na druhy podľa subjektívnych práv, ktoré sú s nimi spojené. V zmysle
Obchodného zákonníka akciová spoločnosť môže vydávať rôzne druhy akcií. Pri vymedzení druhov
akcií je slovenská právna úprava prísna, nakoľko dovoľuje vydávať len tie druhy akcií, ktoré
Obchodný zákonník vymedzuje. V zmysle platnej právnej úpravy akciová spoločnosť môže vydávať
len kmeňové alebo prioritné akcie.
Prioritné akcie sú tie, ku ktorým sa viaže určité zvýhodnenie v podobe prednostného práva
na dividendu. Slovenská právna úprava žiadne iné zvýhodnenie ako zvýhodnenie pri určení podielu
na zisku nepripúšťa. Zvýhodnenie môže spočívať či už práve na väčší podiel na zisku, alebo
v prednosti pri výplate dividendy. O aké konkrétne zvýhodnenie pôjde, si spoločnosť upraví vo
svojich stanovách, pokiaľ sa rozhodne emitovať prioritné akcie.
Kmeňové akcie sú akcie, s ktorými sú spojené len všeobecné práva akcionára, ale žiadne
osobitné práva.
Obchodné právo tiež pozná tzv. hromadné akcie, avšak tieto nemôžu byť považované za
samotný druh akcií, pretože ony len nahrádzajú viac akcií rovnakého druhu, s ktorými sú spojené
6
rovnaké práva.
2.3

Forma akcií
Obchodný zákonník rozlišuje dve formy akcií, akcie na meno a akcie na doručiteľa, pričom
o forme akcií rozhoduje emitent. Zákon o cenných papieroch tiež rozlišuje tri formy cenných
papieroch, a to cenné papiere na doručiteľa, cenné papiere na rad a cenné papiere na meno. Akcie
na meno sa zaraďujú medzi cenné papiere na rad a akcie na doručiteľa sú cenným papierom na
doručiteľa. Toto rozlišovanie má význam z hľadiska prevodu práv k akcií.
Akcia na meno je cenným papierom na rad priamo zo zákona. Nie je potrebné, aby
obsahovala doložku „na rad“. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná akcia, aj ako
zaknihovaná akcia. Listinná akcia na meno musí obsahovať označenie osoby, ktorá je oprávnená
vykonávať práva spojené s akciou. Na akcii môžu byť uvedené aj mená dvoch alebo viacerých
osôb. V takomto prípade môže práva akcionára spojené s predmetnou akciou vykonávať každá
osoba samostatne. Nie je možné, aby ich vykonávali spoločne. Ktorá z týchto osôb bude vykonávať
práva spojené s akciou závisí ich dohody. Akciová spoločnosť si svoje povinnosti vo vzťahu
akcionárom splní splnením voči ktorejkoľvek z osôb uvedených na akcii.
V podmienkach našej právnej úpravy poznáme akcie na doručiteľa od 1.júla 1999 už len
v podobe zaknihovaného cenného papiera. Tým sa stratil charakteristický znak akcií na doručiteľa
vydaných v listinnej podobe, a to úplná anonymita, nakoľko akcie na doručiteľa v podobe
zaknihovaného cenného papiera sú vedené v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov na
7
účtoch ich majiteľov.
2.4

Podoba akcií
Podľa podoby akcie sa triedia v závislosti od toho, v podobe akého cenného papiera sú
vydané. Môže ísť o listinný cenný papier alebo zaknihovaný cenný papier. Spoločnosť o podobe
akcií, ktoré vydáva, rozhoduje v stanovách. Pri založení spoločnosti je podoba povinnou súčasťou
zakladateľskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny.
Akcia na meno môže byť vydaná v obidvoch formách, a to v podobe listinného, aj v podobe
zaknihovaného cenného papiera. Ak majú byť uvedené na trh burzy cenných papierov platí
obmedzenie, že musia byť vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov, ktorých
prevoditeľnosť je neobmedzená. Toto sa týka slovenskej akciovej spoločnosti. Odlišná je situácia
vtedy, ak je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý
6
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pripúšťa prijatie listinných cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov, ak túto skutočnosť
8
burza zverejnila.
Akcie na doručiteľa môžu byť vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera.
K zmene podoby akcií môže dôjsť len zmenou stanov a len v prípade spoločnosti, ktorá
vydala akcie na meno.
2.5

Prevod akcií
Právnym titulom na prevod akcií, či už akcií na meno, alebo akcií na doručiteľa, je dohoda
resp. zmluva. Pri listinných akciách na meno dohoda nie je v Obchodnom zákonníku výslovne
upravená, ale vyplýva z podstaty veci, pretože základom prevodu je stret dvoch zhodných prejavov
vôle smerujúcich k scudzeniu a nadobudnutiu akcie.
Prevod môže byť odplatný a bezodplatný. Odplatný prevod sa uskutočňuje na základe
kúpnej zmluvy podľa úpravy v Obchodnom zákonníku bez ohľadu na povahu subjektov
s odchýlkami vyplývajúcimi zo Zákona o cenných papieroch alebo z povahy predmetu prevodu.
Bezodplatný prevod je realizovaný na základe ustanovení o darovacej zmluve podľa zákona č.
40/1964 Z.z. Občiansky zákonník taktiež s odchýlkami podľa Zákona o cenných papieroch alebo
z povahy veci. Pri bezodplatných zmluvách sa zo zákona vyžaduje písomná forma. Pri odplatných
zmluvách sa vyžaduje písomná forma v prípade, ak jedna zo zmluvných strán vyžaduje takúto formu
zmluvy.
Spôsobom nadobudnutia práv pri listinných akciách na meno je vyplnenie rubopisu
a odovzdanie akcie. Zákon vyžaduje uviesť deň prevodu akcie na meno, kedy sa prevod stáva
účinným voči zmluvným stranám. Na účinnosť prevodu sa tiež vyžaduje zápis zmeny v osobe
akcionára do zoznamu akcionárov. Akciová spoločnosť je povinná bezodkladne vykonať zápis
zmeny v zozname akcionára po tom, čo jej bol preukázaný prevod listinnej akcie na meno. Pri
porušení tejto povinnosti, spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú prevodcovi i nadobúdateľovi.
Pri akciách na meno je významným právnym inštitútom zoznam akcionárov. Zoznam
akcionárov obsahuje údaje akcionárov, ktorý sú oprávnení vykonávať práva akcionára voči
spoločnosti. Listinné akcie môžu byť číselne označené, avšak pri zaknihovaných akciách sa číselné
označenie neuvádza s ohľadom na register zaknihovaných cenných papierov. Zoznam akcionárov
nie je verejnou listinou, preto na výpis zo zoznamu akcionárov má len akcionár len v tej časti, ktorá
sa ho týka. Ak akcie na meno sú vydané v listinnej podobe, potom zoznam akcionárov vedie
centrálny depozitár cenných papierov. Po vydaní listinných akcií na meno, spoločnosť je povinná
uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov. Dohľad na splnením tejto
povinnosti vykonáva Národná banka SR.
Rubopisom sa na akciu zapisuje nový akcionár. Musí obsahovať identifikáciu nadobúdateľa,
deň prevodu akcií a podpis prevodcu. Zapisuje sa na rube akcie, ale možno ho vyplniť aj na
9
prívesku (listine pripojenej k akcii) alebo na líci.
Záväzok previesť akciu v prípade akcií na doručiteľa a akcií na meno v zaknihovanej podobe
je splnený registráciou prevodu centrálnym depozitárom alebo jeho členom. Ide o vykonanie zmien
v evidencii zaknihovaných cenných papierov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu
nadobúdateľa, a to k tomu istému dňu. Príkaz na registráciu prevodu podávajú obe zmluvné strany,
ktoré môžu poveriť aj obchodníka s cennými papiermi.
Prevoditeľnosť akcií na doručiteľa nie je obmedziteľná stanovami. Pri akcii na meno, zákon
neumožňuje vylúčiť prevoditeľnosť akcií, ale dovoľuje obmedzenie ich prevoditeľnosti. Pri
obmedzení prevoditeľnosti akcií, je povinnou náležitosťou stanov akciovej spoločnosti úprava
dôvodov, pre ktoré spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií a tiež uvedenie
lehoty, v ktorej príslušný orgán je povinný rozhodnúť a oznámiť akcionárovi svoje rozhodnutie.
Dôvody odmietnutia musia byť dostatočne určité. Pri porušení tejto povinnosti akciová spoločnosť je
povinná uhradiť škodu spôsobenú akcionárovi. V prípade, ak akciová spoločnosť neudelí súhlas
s prevodom akcií, je povinná na základe žiadosti akcionára odkúpiť od nej akcie za primeranú
hodnotu. Ak spoločnosť v lehote určenej stanovami nerozhodne a neudelí súhlas, uplatní sa
8
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nevyvrátiteľná domnienka, že súhlas s prevodom akcií je udelený. V prípade, ak stanovy neupravujú
dôvody obmedzenia prevoditeľnosti akcií alebo lehotu na rozhodnutie, má sa zato, že obmedzenie
10
prevoditeľnosti akcií nie je vymedzené v súlade so zákonom, teda nie je platné.
3

ZÁVER
Akcia je jedným zo základných a ťažiskových pojmov obchodného práva. Je mimoriadne
zložitým pojmom, vzhľadom na viacero rôznych klasifikácií akcií, ktoré sú vzájomne prepojené.
Akcia ako pojem sa používa v troch významoch: akcia ako časť základného imania, akcia ako účasť
akcionára ako spoločníka v spoločnosti a akcia ako cenný papier. V príspevku autorka sa zameriava
na akciu ako cenný papier, najmä sa venuje náležitostiam akcií, druhom, formám a podobám akcií,
ako aj prevodom akcií.
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ZMENKA AKO ZABEZPEČOVACÍ INŠTITÚT
Daniela Čičkánová
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Zmenkové právo patrí medzi mimoriadne komplikované právne odvetvia súkromného
práva. Jeho komplikovanosť ešte vzrástla v dôsledku čoraz častejšieho využívania zmenky ako
zabezpečovacieho inštitútu, a to v dôsledku skutočnosti, že zákon zmenkový a šekový, t.j. základný
zákon zmenkového práva v Slovenskej republike, je konštruovaný najmä na aplikáciu platobnej
funkcie zmenky. Uvedené skutočnosti zapríčiňujú vznik možnosti obchádzať zákon práve
prostredníctvom využitia zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu.
Kľúčové slová: zmenka, zabezpečenie, prechod od platobnej funkcie, akcesorita zmenky,
subsidiarita zmenky, aval, kauzálne námietky.
Abstract: Promissory note´s law may be considered as an extremely complicated area of private
law. Moreover, its specific nature even culminates under application of promissory notes as security
institute and due to the fact that the bill amending promissory notes and checks in the Slovak
Republic is designed mainly for practise of payment function of these securities. Foresaid facts
cause a possibility of circumventing law through usage of promissory note as a security institute.
Key words: promissory note, security institute, transition from payment function, subsidiarity, aval,
causal objections.
1

ÚVOD
Zmenka patrí medzi mimoriadne špecifické inštitúty nielen v slovenskej legislatíve, ale
aj v ostatných moderných právnych systémoch. Legálna definícia nie je v právnom poriadku
Slovenskej republiky explicitne upravená, v súlade s právnou teóriou ju môžeme definovať ako
obchodovateľný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi
zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu
a spĺňať náležitosti stanovené v zákone. Do zmenkovej listiny sú priamo inkorporované nárok
1
majiteľa zmenky i záväzok zmenkového dlžníka.
Zmenkové právo je právom súkromným, ingerencia štátu sa v ňom vyskytuje výhradne
za účelom ochrany práv a oprávnení individuálnych subjektov. Jeho základné zásady a pôvodné
prvky boli vo viacerých štátoch rekodifikované a harmonizované v dôsledku uzatvorenia
Ženevského dohovoru o jednotnom zmenkovom zákone z roku 1930. Napriek jeho existencii
sa inštitút zmenky v súlade s rozvojom legislatívy v jednotlivých demokratických a právnych štátoch
2
čiastočne modifikoval a vyvíjal . Slovenská úprava však v tejto oblasti v komparácii s inými štátmi
stagnuje, keďže zákon, ktorý zmenkovú problematiku upravuje, t.j. zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový
a šekový (ďalej v texte tiež ako „Zákon“), nebol v priebehu viac ako 60 - tich rokov svojej platnosti
a účinnosti zásadnejšie novelizovaný. V zmysle argumentácie odborníkov obhajujúcich uvedený
stav je nemeniteľnosť Zákona dôsledkom jeho dokonalosti a nadčasovosti a jeho novelizáciu
značná časť odbornej verejnosti nepovažuje za potrebnú.
1

CIRÁK, J., ŠMERINGAI, P.: Zmenky v praxi a v podnikaní. CONSULTA, v.o.s., 1999. 164 s. ISBN
80 – 85692-02-3.
2
V nadväznosti na vyššie uvedené dávame čitateľovi do pozornosti napríklad nález Ústavného súdu
Českej republiky, , sp. zn. Pl. ÚS 16/2012, ktorým bola v Českej republike zrušená u nás naďalej
platná 3 – dňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Ústavný súd
Českej republiky zastáva právny názor, že zmenkové právo bolo v priebehu socializmu využívané
výhradne v oblasti zahraničného obchodu a niektoré historické prežitky v minulosti vznikli
v dôsledku činnosti mocenských a ekonomických subjektov centrálne plánovanej ekonomiky.
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Podľa nášho názoru je vhodné, aby sa platné a účinné znenie Zákona stalo predmetom
širšej odbornej diskusie, ktorá by aj u nás rovnako ako v iných štátoch vyústila do definovania
nových výziev zmenkového práva a analýzy konformnosti Zákona so zásadami právneho poriadku
Slovenskej republiky, pričom si v súvislosti s vyššie uvedeným dovoľujeme klásť akcent na zásadu
rovnosti účastníkov konania.
2

ZMENKOVÉ PRÁVO A HISTORICKÉ KORENE JEHO ÚPRAVY
Predmetný Zákon je vo vzťahu k právnym kódexom súkromného práva v postavení lex
specialis, pričom má výsadné postavenie medzi ďalšími osobitnými právnymi úpravami aj v prípade,
3
ak ich predmet tvoria obdobné inštitúty. Pokiaľ v Zákone predsa len absentujú niektoré aspekty
zmenkovej problematiky, aplikuje sa na vzniknuté vzťahy všeobecná úprava zakotvená v zákone
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo v prípade obchodnoprávneho charakteru zmenkových
vzťahov v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zmenkové právo je súčasťou nášho právneho systému v nezmenenej podobe už dlhé
desaťročia, napriek tomu je právne povedomie o ňom v komparácii s inými prvkami občianskeho
a obchodného práva pomerne nízke. Uvedený stav je pravdepodobne zapríčinený vlastnou
terminológiou a špecifickou hmotnoprávnou aj procesnoprávnou úpravou tejto oblasti práva.
Medzi ďalšie dôvody neznalosti zmenkového práva nielen v Slovenskej, ale aj v Českej
republike môžeme zaradiť aj odklon štátov od trhovej ekonomiky na začiatku 50 – tych rokov
minulého storočia a prechod k plánovanému hospodárstvu. V predmetnom období sa zmenka
z hospodárskej, právnej i spoločenskej praxe vytratila a s ňou aj schopnosti a vedomosti o jej
4
praktickom využití vo vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi práva. Práve uvedená stagnácia
progresu zmenky v historickom kontexte môže byť príčinou presvedčenia, že ide o perfektnú právnu
normu.
Kým v minulosti plnila zmenka najmä funkciu platobnú, v priebehu svojho progresu postupne
začala nadobúdať stále častejšie využívaný zabezpečovací charakter. Uznávaný odborník v oblasti
zmenkového práva Zdeněk Kovařík v súvislosti s úbytkom platobných zmeniek uvádza dva
základné dôvody predmetného stavu. Ako prvý argument prezentuje určitý konzervativizmus
charakteristický pre našu spoločnosť a prejavujúci sa v konaní ekonomických subjektov, ktoré
zvyknú v platobnom styku využívať najmä faktúry, zmluvy a podobné listiny aplikované
v podnikateľskej praxi už niekoľko desaťročí. Predstava, že by tiež notoricky známe listiny jednotlivé
subjekty substituovali zmenkou sa týmto javí príliš komplikovaná. Druhou nezanedbateľnou
skutočnosťou je nedostatočne rozvinutý trh zo zmenkami, ktorý je nevyhnutným substrátom pre
5
plnohodnotné využívanie zmenky v ekonomickej a právnej praxi.
Príslušné vzťahy však majú často viacstranný charakter a účastníci konkrétneho
zmenkového vzťahu môžu postupom času k zmenke pristupovať, môže teda nastať situácia, kedy
sa okruh zmenkových subjektov rozširuje alebo zužuje a v dôsledku uvedeného sa mení
6
aj charakter zmenkového vzťahu.
3

PRECHOD FUNKCIE ZMENKY OD PLATOBNEJ K FUNKCII ZABEZPEČOVACEJ
V poslednom období sa však zmenka začala vracať do hospodárskeho života, a to najmä
vďaka veľmi efektívnemu procesnému mechanizmu vymáhania plnenia z nej. Najväčšie výhody
zmenkového práva sú na druhej strane z pohľadu viacerých praktických prípadov značne
diskutabilné, a to predovšetkým v spojitosti so zabezpečovacou funkciou zmenky.
Prax nepochybne dokazuje, že sa znižuje výskyt zmeniek na platenie a využitie zmeniek
krycích, resp. zabezpečovacích narastá. Funkciu krycej zmenky tvorí v tomto období viac ako jedna
polovica zmeniek v obehu.
3

KOVAŘÍK, Z.: Zmenky. Žilina: Komora komerčných právnikov SR, 1994. 283 s. ISBN 80-9672018-X.
4
KOVAŘÍK: Z.: Směnka a šek v České republice. Praha: C. H. Beck, 1994. 509 s. ISBN 80-7179008-7.
5
KOVAŘÍK, Z.: Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck, 2009. 139 s. ISBN 978 – 80 – 7400 – 182
– 6.
6
KOVAŘÍK, Z.: Zmenky. Žilina: Komora komerčných právnikov SR, 1994. 283 s. ISBN 80-9672018-X.
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Zabezpečovacia a platobná funkcia zmenky stoja v opozitnom vzťahu. Zmenka nemôže byť
v tom istom momente zmenkou zabezpečovacou a súčasne aj platobnou. Z hľadiska právnej teórie
i praxe preto nie je akceptovateľné, aby boli tieto dva typy zmeniek zamieňané. Pre určenie
zaisťovacej funkcie zmenky je podstatná vôľa účastníkov zmenkového vzťahu, ktorá sa prejavuje
vo forme dohody o zabezpečení povinností dlžníka zmenkou. V prípade súdneho konania o plnenie
zo zmenky nepovažujeme teda za vhodné bez ďalšieho skúmania posudzovať predloženú zmenku
výlučne v intenciách analýzy jej formálnych znakov, pokiaľ zmenkový dlžník namieta kauzálny vzťah
medzi zmenkou a zabezpečovaným záväzkom.
Najvyšší súd Slovenskej republiky k danej problematike v súlade s vyššie uvedeným
v minulosti deklaroval, že zmenka môže plniť funkciu zabezpečenia určitej pohľadávky na základe
dohody účastníkov, pričom slúži na zabezpečenie spravidla iného kauzálneho právneho vzťahu.
7
Obsah tohto zabezpečenia má byť daný dohodou účastníkov.
Pojem zabezpečovacej zmenky teda neoznačuje určitý zákonom špecifikovaný druh zmenky,
ale skutočnosť, že konkrétna zmenka v určitom čase plní vo vzťahu k iným právam a povinnostiam,
zväčša inej ako zmenkovej povahy, funkciu prostriedku zabezpečenia predmetných práv
8
a povinností. Uvedený stav je pravdepodobne dôsledkom faktu, že krycia zmenka má charakter
štandardnej vlastnej alebo cudzej zmenky, ktorá je však špecifikovaná existenciou funkčného
vzťahu zmenky ku konkrétnym právam a povinnostiam, ktorých plnenie zabezpečuje.
Vznik a trvanie predmetného funkčného vzťahu, ktorý je určujúci pre zabezpečovací
charakter zmenky je závislý od vzniku a trvania zabezpečovaného záväzku. Zmenka preto môže
svoju zabezpečovaciu funkciu získať až po určitej dobe svojej existencie a rovnako ju stratiť
v priebehu svojho života.
4

ABSTRAKTNOSŤ ZMENKY A JEJ ŠPECIFIKÁ V OBLASTI AKCESORITY
A SUBSIDIARITY PRÁVNYCH VZŤAHOV
Zmenka získava status zabezpečovacieho právneho prostriedku výhradne v dôsledku
skutočnosti vzniku a existencie funkčného vzťahu medzi ňou ako krycím prostriedkom a záväzkom
dlžníka voči veriteľovi. Predmetným záväzkom môže byť pôžička, zhotovenie diela, poskytnutie
úveru či akákoľvek iná obligácia vznikajúca medzi dlžníkom a veriteľom v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností je možné predpokladať, že zabezpečovacia
zmenka má akcesorický charakter voči hlavnému, t.j. zabezpečovanému záväzku. Uvedené tvrdenie
však nekorešponduje so skutočným vzťahom existujúcim medzi krycou zmenkou a zabezpečeným
záväzkom.
Akcesorita vo všeobecnom slova zmysle označuje vlastnosť záväzku, ktorého vznik,
existencia a zánik sú podmienené trvaním a právnym stavom pohľadávky, ktorú takýto záväzok
zabezpečuje. Kým iné zabezpečovacie prostriedky, napr. záložné právo, nie sú spôsobilé existovať
bez zabezpečovanej pohľadávky, zmenka sa v tejto oblasti správa úplne odlišným spôsobom.
Vznik zmenky, a to aj vtedy, ak plní funkciu zabezpečenia hlavného záväzku, nie je viazaný
na vznik príslušnej pohľadávky. Zmenka ako dokonalý cenný papier vzniká v momente, kedy
sú naplnené jej zákonné požiadavky formy. V dôsledku uvedeného je zmenka spôsobilá existovať
podstatne skôr, ako vznikne hlavný záväzok, hoci v čase do jeho vzniku plní funkciu platobnú.
Rovnako nie je na existenciu hlavnej pohľadávky viazaná ani splatnosť zmenky či jej zánik.
Ani zmena obsahu zabezpečovaného záväzku alebo jeho účastníkov, splatnosť alebo zánik krytej
pohľadávky, či už čiastočný alebo úplný, nemá vplyv na existenciu a platnosť zmenky.
Deklarovali sme, že zmenka dokonca aj ako samostatný inštitút žije „vlastným životom“
nezávislým od zabezpečovaného záväzku. Uvedená skutočnosť spôsobuje v aplikácii Zákona
na praktické prípady značné množstvo komplikácií.
Predmetné tvrdenie si dovoľujeme demonštrovať na štandardnej situácii, kedy zmenka
vystavená na sumu „X“ zabezpečuje záväzok vrátenia pôžičky vo výške „X“. V prípade, že dlžník
uhradí veriteľovi sumu „Z“, t.j. bude plniť len čiastočne, pohľadávka veriteľa bude vo výške „X“ – „Z“
= „Y“. Zmenka zabezpečujúca predmetný záväzok však bude naďalej vystavená na sumu „X“.
7

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Obo 190/2006
KOVAŘÍK, Z.: Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck, 2009. 139 s. ISBN 978 – 80 – 7400 – 182
– 6.
8
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V prípade, že si veriteľ bude uplatňovať záväzok súdnou cestou, primárne návrhom na vydanie
zmenkového platobného rozkazu, bude disponovať zmenkou vystavenou na sumu „X“. Pokiaľ dlžník
neunesie dôkazné bremeno, ktoré je v zmenkovom konaní prenesené na odporcu, t.j. dlžníka, resp.
avala, môže nastať situácia, kedy bude zaviazaný časť pohľadávky uhradiť duplicitne.
Samotná zmenka ako dokonalý cenný papier teda zostáva vo svojej abstraktnosti
a nespornosti nedotknutá záväzkom, ktorý zabezpečuje. V rozpore s vyššie uvedeným tvrdeniami
však aj tento špecifický krycí inštitút vykazuje určitú mieru nepriamej akcesority. Skutočnosť,
že konkrétna zmenka je zmenkou zabezpečovacou a nie zmenkou na platenie sa však prejaví
výhradne podaním kauzálnym námietok, ktorými sa môžu dlžníci zo zabezpečovacej zmenky
9
brániť.
10
Najvyšší súd Slovenskej republiky čiastočne prelomil abstraktnosť zmenky v rozsudku ,
v zmysle ktorého citujeme: „Abstraktný charakter zmenky v súdnom konaní je právne relevantný len
dovtedy, pokiaľ nie je spojený s konkrétnym kauzálnym vzťahom.“ Tvrdenie, že zmenka
je v dôsledku svojej abstraktnosti absolútne nezávislá od akýchkoľvek mimozmenkových vzťahov,
by teda nebolo pravdivé.
Zmenka zabezpečujúca iný záväzok sa v súlade s vyššie uvedeným vyznačuje takzvanou
nepravou akcesoritou. Nepravá akcesorita zmenky sa v praxi prejavuje tak, že zmenka v prípade
zániku zabezpečovaného záväzku, prípadne v momente, kedy hlavný záväzok ešte nie je splatný
(napr. omeškanie veriteľa), existuje samostatne a pokiaľ sú splnené všetky formálne náležitosti
v zmysle Zákona, je považovaná za splatnú, ak zmenkový dlžník prostredníctvom podania námietok
nepreukáže opak.
Rovnaké špecifiká charakterizujú zmenku ako zabezpečovací inštitút aj v súvislosti
so subsidiaritou ručiteľského záväzku. Hlavný dlžník je v štandardných záväzkovoprávnych
vzťahoch zaviazaný plniť ako prvý a ručiteľ je nútený plniť predmetný záväzok až v prípade
nesplnenia záväzku hlavného dlžníka.
V praxi sa nedostatok subsidiarity zmenky prejavuje tak, že zmenkový ručiteľ, t.j. aval, nie je
viazaný sekundárne za osobou, za ktorej záväzok sa zaručil, ale zdieľa postavenie hlavného
dlžníka. Aval je v súlade s § 32 ods. 1 Zákona zaviazaný zo zmenky rovnako ako dlžník, za ktorého
záväzok ručí. Za mimoriadne zásadný považujeme ods. 2 uvedeného ustanovenia, v zmysle
ktorého je záväzok avala platný dokonca aj vtedy, ak záväzok, za ktorý sa zaručil, je neplatný
z iného dôvodu než pre vadu formy. Uvedené ustanovenie v podstate znamená, že aval je povinný
plniť zo zmenky aj v prípade, že dlžník úspešne namietal nedostatok funkčného dôvodu medzi
zmenkou a kauzou.
5

POSTAVENIE AVALA ZABEZPEČOVACEJ ZMENKY
Zmyslom pristúpenia avala je posilnenie zabezpečovacej funkcie zmenky prostredníctvom
zaviazania viacerých subjektov na strane dlžníka, a to z hmotnoprávneho i procesnoprávneho
hľadiska. Vzťah avala k zmenke, za ktorú ručí, je na rozdiel od zmenky k zabezpečovanému
záväzku akcesorický a jeho vznik, existencia a súčasne aj zánik korešpondujú so vznikom,
existenciou a zánikom predmetnej zmenky.
Považujeme za dôležité upriamiť pozornosť čitateľa na charakteristické črty ručenia v oblasti
zmenkového práva, keďže v ostatných znakoch sa ručenie, resp. avalovanie zmenky žiadnym
11
spôsobom nezhoduje s inštitútom ručenia podľa ostatných právnych noriem.
Výrazné odlišnosti
je možné spozorovať v prípade vymáhania plnenia zo zmenky alebo následne po tom, ako bol aval
nútený zo zmenky plniť namiesto zmenkového dlžníka.
Prvá zásadná odlišnosť ručenia v zmenkovom práve od všeobecnej úpravy ručenia úzko
súvisiaca so zmenkovou akcesoritou sa týka uplatňovania námietok v konaní o vydanie
zmenkového platobného rozkazu. Pri zvyčajnom ručení má ručiteľ možnosť uplatniť všetky
námietky, ktorými disponuje dlžník. Ak by ručiteľ tieto námietky nevyužil, môže ich dlžník uplatniť
9

KOVAŘÍK, Z.: Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck, 2009. 139 s. ISBN 978 – 80 – 7400 – 182
– 6.
10
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1M Obdo V 9/2007
11
KOVAŘÍK, Z.: Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck, 2009. 139 s. ISBN 978 – 80 – 7400 –
182 – 6.
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proti nemu. Pre avala je situácia odlišná, pretože tento nemôže bez ďalšieho uplatniť tie námietky,
ktoré sú viazané s osobou dlžníka.
Medzi ďalšie výrazné rozdiely patrí § 32 ods. 3 Zákona, ktorý je určujúci pre vzťah dlžník –
aval po úhrade dlhu avalom. V zmysle uvedeného ustanovenia nadobúda po plnení za dlžníka aval
práva zo zmenky proti tomu, za koho sa zaručil a proti všetkým, ktorí sú tejto osobe zmenkovo
viazaní. Pokiaľ teda aval uhradí pohľadávku zabezpečenú zmenkou za dlžníka, vznikne mu voči
nemu nárok na regres. Nárok avala voči dlžníkovi sa však taktiež spravuje zmenkovým právom
v zmysle Zákona, a je teda rovnako abstraktný ako iné záväzky vyplývajúce zo zmenky. V prípade,
že by sa chcel dlžník plneniu regresného nároku avala vyhnúť prostredníctvom aplikácie kauzálnych
námietok proti avalovi, bolo by nevyhnutné, aby jeho argumentácia spočívala v mimozmenkových
vzťahoch, napr. v dohode o zmenkovom ručení. Pokiaľ dlžník nedisponuje takýmito právne
relevantnými a preukázateľnými kauzálnymi námietkami vo vzťahu k avalovi, bude v súlade
so Zákonom nútený uhradiť avalovi predmetnú sumu, a to dokonca aj v prípade, že úspešne
12
namietal proti zmenkovému veriteľovi.
Právna prax preukazuje, že vyššie opísaný stav je možné úspešne využiť na obchádzanie
zákona, pričom deklarované tvrdenie demonštrujeme na modelovej situácii analyzovanej nižšie
v príspevku.
Komplikáciám vyplývajúcim zo zmenkového ručenia je možné najefektívnejšie sa vyhnúť
písomnou úpravou vzájomných vzťahov nielen medzi veriteľom a dlžníkom, ale aj medzi dlžníkom
a avalom. Predmetné dohody v praxi nie sú ničím výnimočným, značná väčšina z nich však nie je
v písomnej, ale len v ústnej forme, ktorá je v každom právnom vzťahu mimoriadne náročná
v procese dokazovania.
6

PROCESNÉ
ASPEKTY
UPLATŇOVANIA
NÁROKOV
VYPLÝVAJÚCICH
ZO ZABEZPEČOVACEJ ZMENKY
Podľa § 175 ods. 1 OSP, citujeme: „Ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek,
o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá
na jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží,
aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal
námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému
platobnému rozkazu namieta. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz sa musí
doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu
alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd pojednávanie.”
Dôkazné bremeno v zmenkovom konaní nesie netradične odporca, t.j. dlžník alebo aval
zmenky. Navrhovateľ svoju povinnosť v súlade s citovaným ustanovením splní predložením
perfektnej zmenky v prvopise
Subjekt žalovaný zo zmenky je v zmysle § 17 Zákona oprávnený podávať námietky, nie však
tie, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom
zmenky, s výnimkou prípadu, kedy majiteľ konal vedome na škodu dlžníka.
Predmetné ustanovenie konštituuje materiálne limity pre uplatnenie námietok zmenkového
dlžníka a súčasne aj procesnoprávne prekážky významného rozsahu, ktoré môžu pôsobiť vo vzťahu
k zmenkovému dlžníkovi obmedzujúcim spôsobom. Prax naviac dokazuje, že preukázať úmysel
majiteľa zmenky konať vedome na škodu dlžníka je mimoriadne náročné a problematická
je aj skutočnosť, že zmenkový dlžník často nemá s aktuálnym majiteľom zmenky zväčša žiadny
13
„vlastný vzťah“.
Nepravá akcesorita a nedostatok subsidiarity krycej zmenky pochopiteľne vyvolávajú
z procesnoprávneho hľadiska množstvo otázok vo vzťahu k uplatňovaniu pohľadávky, resp. sumy
zabezpečenej predmetnou krycou zmenkou. Zmenka vzhľadom na svoju bezpodmienečnosť naviac
neobsahuje, resp. neodkazuje na svoj kauzálny podklad, keďže by takýto odkaz spôsoboval jej
neplatnosť. Rovnako na zabezpečovaný záväzok nemôže odkazovať prípadný zmenkový platobný
rozkaz či iné rozhodnutie vecne a miestne príslušného súdu.
12

KOVAŘÍK, Z.: Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck, 2009. 139 s. ISBN 978 – 80 – 7400 –
182 – 6.
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ONDREJOVÁ, D.: K některým problémovým otázkám spojeným s vymáháním zajišťovacích
směnek. In: Obchodní revue, č. 11 – 12/2012, s. 314.
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Zákonná úprava zabezpečovacej zmenky absentuje, preto nie je explicitne normatívne
upravený ani moment, kedy je zmenkový veriteľ oprávnený podať návrh na vydanie zmenkového
platobného rozkazu.
Teoreticky je však možné nároky zo zabezpečovacej zmenky vymáhať súdnou cestou vždy,
pokiaľ je zmenka z formálneho hľadiska perfektná a disponuje ňou oprávnená osoba, napr. remitent
alebo indosatár. V mnohých prípadoch však sa vznikne situácia, kedy sa zmenkový veriteľ domáha
plnenia zo zmenky skôr, ako sa zo zabezpečovaného vzťahu stane objektívne oprávneným.
Odpoveď na vzniknuté otázky, ktoré vytvárajú podklad pre hmotnoprávnu ochranu
zmenkového dlžníka, poskytuje najmä judikatúra. V súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu Českej
14
republiky
je možné uplatňovať nároky vyplývajúce z krycej zmenky výhradne až vtedy, kedy
je možné domáhať sa pohľadávky, ktorú zmenka zabezpečuje. Najvyšší súd Českej republiky vyššie
uvedené skutočnosti deklaroval vo viacerých rozhodnutiach potvrdzujúcich relevantnosť funkčného
vzťahu medzi krycou zmenkou a záväzkom, ktorý zabezpečuje, a to aj napriek mnohým špecifickým
15
charakteristikám zmenky.
Uvedené skutočnosti je však potrebné preukázať v priebehu súdneho konania podaním
námietok, pričom námietky, ktoré vyplývajú zo zabezpečovacej funkcie zmenky, sú výlučne
námietkami kauzálnymi. Základom kauzálnych námietok, ktoré by mali byť vo vzťahu ku zmenke
z dôvodu jej zabezpečovacej funkcie uplatnené, je práve zmluva o zabezpečení povinnosti
16
zmenkou. Medzi najčastejšie kauzálne námietky patrí námietka zániku zabezpečenej pohľadávky
splnením, dohodou alebo odstúpením od zmluvy konštituujúcej zabezpečený záväzok, odstúpením
od zmluvy o zabezpečení zmenkou, námietka premlčania, námietka započítania, námietka
predčasného uplatnenia zmenky, námietka omylu v zabezpečovanom záväzku a podobne.
7

MODELOVÝ PRÍKLAD VYMÁHANIA PLNENIA ZO ZABEZPEČOVACEJ ZMENKY
SÚDNOU CESTOU
Dovoľujeme si uviesť praktický príklad, na ktorom preukážeme právne komplikácie, ktoré
v praxi spôsobuje zabezpečenie pohľadávky krycou zmenkou.
Objednávateľ diela V uzatvorí za účelom zabezpečenia dokončenia diela dohodu
o zabezpečení záväzku so zhotoviteľom diela, ktorým je právnická osoba D. Na zabezpečenie
pohľadávky objednávateľa V vystaví zhotoviteľ D zabezpečovaciu zmenku vo výške finančnej
sankcie dohodnutej pre prípad nedokončenia diela v prospech objednávateľa V. Zmenku naviac
avaluje konateľ zhotoviteľa diela A.
Za účelom zabezpečenia záväzku dokončenia diela bola teda uzatvorená dohoda, v ktorej
je výslovne uvedené, že je krytá zmenkou vystavenou zhotoviteľom diela D v prospech
objednávateľa V, pričom je naviac avalovaná konateľom A.
V súlade s vyššie uvedenými poznámkami je zmenka inštitút abstraktný, nie je vo vzťahu
k záväzku ani k dohode o jeho vykonaní akcesorická a objednávateľ V ako osoba oprávnená
zo zmenky disponuje zmenkou v plnom rozsahu. V danej situácii môže nastať viacero možností.
Zhotoviteľ diela, t.j. zmenkový dlžník D bude plniť svoje záväzky a zmenkový veriteľ V po ich
splnení vydá zmenku do dispozície zmenkového dlžníka D.
Pokiaľ sa zmenkový dlžník D dostane do omeškania s plnením svojich povinností vo vzťahu
k zmenkovému veriteľovi V, zmenkovému veriteľovi V vznikne nárok požadovať plnenie zo zmenky
od dlžníka D a avala A. Pokiaľ nebudú plniť ani po predložení zmenky, veriteľ V pravdepodobne
využije svoje procesné práva a podá návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu.
Predmetné modelové situácie sú z teoretického hľadiska jednoducho riešiteľné. Odlišný
prípad však nastane v situácii, kedy veriteľ V odmietne dlžníkovi D poskytnúť súčinnosť
na dokončenie diela, v dôsledku uvedeného sa dostane do omeškania a napriek tejto skutočnosti
sa bude súdnou cestou domáhať plnenia zo zabezpečovacej zmenky.
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Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn.: (Rc) Rv I 2066/34
Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn.: (Rc) Rv I I 397/31, citujeme:
„Směnka krycí slouží k zajištění závazku. Krycí směnku lze dáti do oběhu, může se však uplatniti
teprve, až bude lze dobývati pohledávku jí krytou.“
16
KOVAŘÍK, Z.: Zajišťovací směnky a některé další otázky směnek ve světle soudních rozhodnutí.
Soudní rozhledy 2004, č. 8, s. 281
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Vzhľadom na prenesenie dôkazného bremena na stranu odporcu v zmenkovom konaní
sa bude „nárok“ veriteľa V zo zmenky považovať za preukázaný predložením prvopisu zmenky,
ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané ustanovením § 75 Zákona. V prípade,
že je zabezpečovacia zmenka po formálnej stránke dokonalá, je relevantnou obranou žalovaných
17
subjektov výhradne nedostatok spôsobilého dôvodu pre použitie zmenky, t.j. kauzálny vzťah .
Dlžník D je v tom prípade v priebehu troch dní odo dňa, kedy mu bol doručený zmenkový platobný
rozkaz, nútený podať kauzálne námietky a ich prostredníctvom preukázať, že veriteľ V nie je
oprávnený domáhať sa takejto pohľadávky v prípade, že je v omeškaní a príslušná pohľadávka
v čase uplatnenia nárokov zo zmenky, ktorá ju zabezpečuje, dokonca v čase podania návrhu
na začatie konania ešte nevznikla.
Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zaoberá prevažne právnou okolnosťou
predloženia zmenky v prípade, že jej funkciou malo byť zabezpečenie hlavného záväzku, ktorý
vznikol na základe neplatnej dohody. V danom prípade by síce opätovne neplatnosť zmenkovej
zmluvy nespôsobila neplatnosť zmenky, jej dôsledkom by však bol práve chýbajúci vzťah medzi
18
pohľadávkou a príslušnou krycou zmenkou. V prípade využitia analógie legis by zmenkový dlžník
D rovnako mohol namietať nedostatok dôvodu pre použitie zmenky ako zmenky zabezpečovacej.
Pripustime, že by sa zmenkový dlžník D prostredníctvom podaných kauzálnych námietok
skutočne zbavil povinnosti plniť zo zmenky. Otázkou však zostáva, čo by sa stalo s avalom A.
Z vyššie uvedenej právnej argumentácie a súčasne z rozhodnutia Najvyššieho súdu
19
Slovenskej republiky
vyplýva, že záväzok ručiteľa je akcesorický ku zmenke ako listine a je
nezávislý na záväzku dlžníka. Ak by sa aj dlžník zbavil záväzku zo zmenky preukázaním námietok,
zmenkový veriteľ sa môže úspešne domôcť plnenia voči ručiteľovi, pretože avalista nemôže proti
majiteľovi zmenky uplatniť námietky zmenkového dlžníka, ale len námietky vyplývajúce z jeho
vlastných mimozmenkových vzťahov.
Avalista, t.j. žalovaný v 2. rade teda nie je oprávnený aplikovať obranu kauzálnymi
námietkami a nemôže namietať predčasné uplatnenie zmenky. Týmto spôsobom môže veriteľ
V napriek svojmu omeškaniu, či inému nedostatku zabezpečovaného záväzku (neexistencia
zabezpečenej pohľadávky, neplatnosť zabezpečenej pohľadávky, omyl v kauzálnej pohľadávke...)
úspešne vymôcť plnenie zo zmenky od avala. Rovnaká situácia nastane v momente, kedy by bola
dlžníkom D spoločnosť, ktorá v čase súdneho sporu o plnenie zo zmenky zanikla. Dlžník D
by v dôsledku svojej neexistencie nebol spôsobilý podať kauzálne námietky, pričom avalovi zmenky
A právna úprava takúto procesnú ochranu neposkytuje.
V danom momente teda veriteľ V disponuje takmer hotovým dielom a finančnými
prostriedkami vo výške zmluvnej sankcie za nedokončenie diela, pričom uvedený stav sám
úmyselne zapríčinil. V reálnom súdnom spore, ktorý slúži ako predloha pre predmetnú modelovú
situáciu, vymohol veriteľ v omeškaní celú cenu diela (sankcia) a súčasne disponoval takmer
dokončeným dielom.
Zákonná úprava však následne poskytuje avalovi A možnosť domáhať sa plnenia z titulu
regresu, a teda požadovať od dlžníka D, aby mu bola uhradená suma, ktorú bol zaviazaný plniť
veriteľovi V.
Opäť môžu nastať dve základné situácie.
Dlžník D uhradí avalovi A dlh, ktorý voči nemu eviduje. Veriteľ V tak „v súlade so zákonom
zákon obišiel“ a dosiahol plnenie zo strany dlžníka D.
Dlžník D už v čase, kedy si aval A môže uplatniť regresné právo neexistuje. Máme za to,
že opätovne dochádza k obchádzaniu zákona, keďže veriteľ V napriek skutočnosti, že dlžník D voči
nemu úspešne uplatnil kauzálne námietky (pokiaľ by v čase návrhu na vydanie zmenkového
platobného rozkazu ešte existoval), plnenie zo zmenky získal od avala A, ktorému rovnocennú
procesnú ochranu Zákon neudeľuje. Aval A by v dôsledku uvedeného plnil na základe formálne
perfektnej zmenky zabezpečujúcej neplatný alebo neexistujúci hlavný záväzok.
Napriek vyššie uvedenému aval A môže disponovať aj určitými parciálnymi oprávneniami,
ktoré vyplývajú z dohody medzi ním a dlžníkom, pokiaľ takáto dohoda bola v minulosti uzatvorená.
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Rovnako je možné v ďalšom súdnom konaní žalovať veriteľa V na vydanie bezdôvodného
obohatenia. Dané postupy však už nie sú upravené v Zákone. Ponechávame na uvážení čitateľa,
či by nebolo racionálnejšie a efektívnejšie jednoducho umožniť ručiteľovi A podávať účinne kauzálne
námietky voči veriteľovi V Sme presvedčení, že by sa tak bez výrazného zásahu do zmenkového
práva zabránilo situáciám, kedy súd uzná, že veriteľ žiada plnenie bez právneho nároku, avšak
napriek tomu zaviaže avala k plneniu zo zmenky.
8

ZÁVER
Predmetná právna úprava z nášho pohľadu trpí viacerými nedostatkami, ktorých účelom
má byť snaha zefektívniť vymáhateľnosť plnenia zo zmenky. Okrem vyššie uvedených komplikácií
vznikajúcich vzhľadom na skutočnosť, že avalovi, hoci svojim ručením zabezpečuje záväzok
rovnako primárne ako dlžník, zákon neposkytuje rovnocennú právnu ochranu a neoprávňuje
ho namietať existenciu zabezpečovanej kauzy, je významnou otázkou z hľadiska rovnocennosti
účastníkov aj trojdňová lehota dlžníka na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu,
ktorá je mimoriadne krátka a napr. v Rakúsku bola predĺžená na 14 dní už v roku 1979 (!). Na tomto
mieste je však relevantné uvažovať o tom, či je snaha o čo najúčinnejšie vymáhanie konformná
so základnými zásadami právneho poriadku Slovenskej republiky.
V závere tohto príspevku si dovoľujeme citovať jednu z právno – teoretických analýz
uvedených v náleze Ústavného súdu Českej republiky, ktorá sa komplexne a hĺbkovo zaoberá
zmyslom a podstatou inštitútu zmenky, citujeme: „...současná hmotněprávní i procesní úprava …
poněkud pozapomněla na Aristotelovo učení o kauzalitě pátrající po nalezení účelu „všeho“. V pojetí
práva jde přitom o onu kauzu, jež se stala (byť mnohdy implicitně) jednou ze základních myšlenek
moderních civilních kodifikací a jež může být svým způsobem i součástí směnky – zde má
Ústavní soud na mysli onu tzv. „nepravou akcesoritu“ a „nepravou subsidiaritu“, kdy pohledávka
vtělená do zajišťovací směnky (ostatně samo slovní spojení zajišťovací směnka v jistém smyslu
působí jako oxymóron) existuje bez ohledu na existenci zajištěné pohledávky a ona akcesorita
(subsidiarita) spočívá toliko v tom, že soudy přiznávají dlužníkům proti uplatnění zajišťovací směnky
obranu založenou svou podstatou na akcesoritě a subsidiaritě uplatněného práva … Jde tedy
o rozlišování závazků kauzálních (odkazující na svůj hospodářský účel) a závazků abstraktních, kdy
původní účel závazku není rozhodující. Cestou k řešení naznačeného konfliktu přitom patrně není –
jak plyne i z naznačeného mezinárodního srovnání – omezení vlastností směnky činící z ní
atraktivní cenný papír, ale především zavedení účinných mechanismů bránících jejímu
20
zneužívání.“
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ODLIŠNOSTI V POUŽÍVANEJ TERMINOLÓGII
PRI SUBJEKTOCH SÚŤAŽNÉHO PRÁVA
Anna Nádaždyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je venovaný vymedzeniu pojmov podnikateľ podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o
ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990
Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov a podnik na účely súťažného práva Európskej únie.
Kľúčové slová: hospodárska súťaž, podnikateľ, podnik.
Abstrakt: This presentation focuses on the definition of the concept of the entrepreneur according
to the Act No. 136/2001 on Protection of Competition and on Amendments and Supplements to Act
of the Slovak National Council No. 347/1990 Coll. on Organization of Ministries and Other Central
Bodies of State Administration of the Slovak Republic as amended and of the undertaking for the
purpose of the competition law of the EuropeanUnion
Key words: economic competition, entrepreneur, undertaking.
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ÚVOD
Súťažné právo je jednou z oblastí, ktorá sa v podmienkach Slovenskej republiky len ťažko
dostávala do popredia záujmov spoločnosti. Napriek tomu, že prvý zákon zakazujúci nekalú súťaž
1
bol na území dnešného Slovenska prijatý už v roku 1927 , vývoj právnej úpravy hospodárskej
súťaže bol u nás v nasledujúcich obdobiach poznačený vtedajším hospodárskym systémom
založeným na hospodárskych plánoch. Po zmene režimu síce nastali kroky k priblíženiu nášho
právneho poriadku právnym poriadkom štátov s vyspelým trhovým hospodárstvom a najmä právu
Európskej únie, stále sú tu určité odlišnosti. Je tu najmä rozdiel v používanej terminológii pri
subjektoch súťažného práva. Kým vnútroštátna právna úprava hospodárskej súťaže používa pojmy
2
súťažiteľ a pojem podnikateľ, ktorý je na účely zákona č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 34/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane hospodárskej súťaže) vymedzený širšie ako podľa
obchodného zákonníka, právo EU používa pojem podnik.
2

POJEM PODNIKATEĽ PODĽA ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Za podnikateľa sa podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže okrem podnikateľa podľa
3
Obchodného zákonníka považuje ďalej fyzická osoba a právnická osoba, ich združenia a združenia
týchto združení, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou bez
ohľadu na to, či tieto činnosti a konania sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku.
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Zákon č. č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochrane proti nekalej súťaži
Pojem súťažiteľ máme uvedený v § 41 Obchodného zákonníka a zahŕňa v podstate každý subjekt,
ktorý sa zúčastňuje na hospodárskej súťaži. Zákon nerozlišuje, či ide o fyzickú alebo právnickú
osobu ani či sa jedná o podnikateľa alebo nie, nie je stanovená ani žiadna podmienka z časového
hľadiska.
3
Podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe
iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
2
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Podnikateľom sa teda rozumie každý ekonomicky nezávislý subjekt, ktorý vystupuje v trhových
vzťahoch na strane ponuky alebo dopytu. Môže ním byť aj vynálezca, pôvodca iných chránených
priemyselných práv, autor literárnych, umeleckých alebo vedeckých diel, umelec-interpret alebo
obec a zduženia obcí. Pojem združenie zahŕňa najmä komory, živnostenské spoločenstvá alebo
4
asociácie. Napríklad Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v jednom so svojich rozhodnutí
považoval za podnikateľa Slovenskú komoru psychológov. Za podnikateľa môže byť v určitých
prípadoch považovaný aj orgány samosprávy ak posudzovaná činnosť nie je výkonom štátnej
5
správy, samosprávy alebo preneseným výkonom štátnej správy. Takáto široká definícia pojmu
podnikateľ na účely hospodárskej súťaže bola zavedená až zákonom č. 136/2001 Z. z..
Predchádzajúci zákon č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže vyžadoval pri fyzických
a právnických osobách, ktoré neboli podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka splnenie
podmienky vykonávania hospodárskej činnosti, pričom pojem hospodárska činnosť nebol v zákone
definovaný. To spôsobovalo pri aplikácii značné problémy, preto prijatím nového zákona o ochrane
hospodárskej súťaže sa definícia podnikateľa na účely súťažného práva zmenila.
3

POJEM PODNIK NA ÚČELY SÚŤAŽNÉHO PRÁVA EU
Pojem podnik nemáme definovaný v Zmluve o FEU a pri definícií vychádzame najmä
6
z judikatúry. Európsky súdny dvor v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol, že pojem podnik
zahrňuje každý subjekt zaoberajúci sa hospodárskou činnosťou bez ohľadu na jeho právnu formu
a spôsob financovania. Podnikom môže byť entita založená súkromnoprávnym subjektom, ako aj
verejnoprávnym subjektom. Čiže za podnik je považovaná každá entita vykonávajúca hospodársku
činnosť. Komisia v rozhodnutí Polypropylene vyslovila názor, že subjektom komunitárnych pravidiel
je podnik, ktorého pojem nie je totožný s otázkou právnej subjektivity na účely práva obchodných
spoločností alebo finančného práva. Môže sa vzťahovať na akúkoľvek entitu zaoberajúcu sa
obchodnými aktivitami a v prípade korporátnych subjektov sa môže týkať materskej spoločnosti,
7
dcérskej spoločnosti, alebo jednotky, ktorú tvoria spolu. Pojem podnik zadefinoval Protokol 22
o definícii pojmu „podnik“ a „obrat“ (článok 56) k Dohode o Európskom hospodárskom priestore ako
akýkoľvek subjekt vykonávajúci činnosti obchodného alebo hospodárskeho charakteru. Kľúčovým
pojmom je tu práve hospodárska činnosť, ktorá je chápaná ako akákoľvek činnosť spočívajúca
8
v ponúkaní tovaru alebo poskytovaní služieb na danom trhu. Čiže hospodárskou činnosťou je
nákup za účelom ďalšieho ponúkania tovarov a služieb v rámci ekonomickej činnosti. Ak by
ekonomická entita nakupovala tovar, bez ohľadu na objem týchto nákupov, za účelom iných ako
ekonomických činností, bude považovaná za zákazníka, spotrebiteľa, a nebude považovaná za
9
podnik. Podnikom môže byť v zmysle európskeho súťažného práva aj nezisková organizácia ,
prípadne orgán verejnej moci, aj keď za podnik sa bude považovať len za časť svojich činností.
Každá činnosť vykonávaná organizáciou sa posudzuje zvlášť pri posudzovaní či ide o činnosť vo
10
verejnom záujme alebo ekonomickú činnosť. Pojem podnik je relatívnym pojmom v tom zmysle, že
daná osoba by mohla byť považovaná za podnik pre jednu časť svojej činnosti, kým pre inú činnosť
4

Rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 2009/KH/1/1/058.
Orgány územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a
orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy podliehajú spolu s orgánmi
štátnej správy pri výkone štátnej správy špeciálnemu režimu § 39 zákona o ochrane hospodárskej
súťaže a nie sú považované za podnikateľov.
6
Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-41/90 Klaus Höfner a Fritz Elsner proti Macrotron GmbH
zo dňa 23.4.1991.
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Blažo, O.: Definovanie osobnej a územnej pôsobnosti komunitárneho kartelového práva. In:
Debaty mladých právníků 2007. Sborník príspěvků z konference Monseho Debaty mladých právníků
konané ve dnech 10.-12.9.2007, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, s. 136.
8
Bližšie pozri Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-35/96 Komisia vs. Talianska republika zo
dňa 18.6.1998.
9
Bližšie pozri napr. rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-49/07 MOTOE – nezisková
organizácia sa považuje za podnik za predpokladu, že vykonáva svoje činnosti na trhu, a jej ponuka
je v hospodárskej súťaži s ponukou subjektov, ktorých cieľom je dosahovanie zisku.
10
Bližšie pozri napríklad stanovisko generálnej advokátky Kokott vo veci C-49/07 MOTOE, rozsudok
Európskeho súdneho dvora C_118/85 Komisia vs. Talianska republika.
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11

nie je považovaná za podnik. K obdobnému záveru dospel súd prvého stupňa, ktorý považoval za
irelevantné, že v súvislosti s jednou aktivitou bolo určené, že subjekt nemôže byť považovaný za
12
podnik, pretože každá aktivita musí byť posudzovaná samostatne. Zároveň platí, že súťažné
pravidlá sa nevzťahujú na činnosti spočívajúce vo výkone verejnej moci. Základný test spočíva
v posúdení, či by činnosť konkrétnej právnickej osoby spočívajúcu v ponúkaní tovarov a služieb na
13
danom trhu mohol, aspoň v zásade vykonávať súkromný subjekt za účelom dosahovania zisku. To
nevylučuje, aby činnosti vo verejnom záujme vykonávali súkromnoprávne subjekty, aj v tom prípade
sa na túto činnosť nebudú vzťahovať pravidlá hospodárskej súťaže. Na druhej strane organizácie
poskytujúce záchrannú prepravnú službu a prepravu pacientov sú považované za podnik na účely
súťažného práva, a to aj napriek tomu, že súd nižšiu konkurencieschopnosť službám poskytovaným
organizáciami poskytujúcimi zdravotnícku pomoc, ktoré majú povinnosť vykonávať verejnú službu
14
oproti porovnateľným službám poskytovaným subjektmi, ktoré nie sú zaťažené touto povinnosťou.
Za podnik sa však nepovažujú poistné fondy za predpokladu, že ich činnosť spĺňa súčasne znaky
predpokladané Európskym súdnym dvorom, konkrétne, že táto činnosť má výhradne sociálnu
funkciu, je založená na princípe solidarity, čiže vyplácané dávky nie sú závislé od príspevkov
a činnosť je nezisková. Naopak fond, ktorý sám určuje rozsah príspevkov a dávok a funguje na
princípe kapitalizácie, môže byť považovaný za podnik vykonávajúci hospodársku činnosť.
V prípade zdravotných fondov dospel súd k záveru, že zdravotné fondy navzájom nesúťažia, keďže
poskytujú svojim členom identické povinné dávky, ktoré nezávisia od objemu príspevkov a tieto
fondy nemajú možnosť ovplyvniť úroveň dávok. Toto posúdenie neovplyvnila ani tá skutočnosť, že
fondy majú určitú voľnosť pri určovaní výšky príspevkov, čo spôsobuje istú mieru súťaže medzi nimi
15
pri získavaní nových členov.
Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora ďalej vyplýva, že podnik je chápaný ako pojem
označujúci hospodársku jednotku, a to i v prípade, že táto hospodárska jednotka je zložená
16
z viacerých fyzických alebo právnických osôb. Spoločnosti, ktoré tvoria samostatné právne
subjekty tvoria jeden podnik alebo hospodársku jednotku tým, že prijímajú tie isté opatrenia na trhu.
Za jeden podnik sa tak považujú materská a dcérska spoločnosť za predpokladu, že materská
spoločnosť má v dcérskej spoločnosti takú majetkovú účasť, ktorá jej umožňuje ovplyvňovať
súťažné správanie dcérskej spoločnosti a zároveň túto možnosť aj využíva. Konanie dcérskej
spoločnosti možno pripísať materskej spoločnosti za predpokladu, že hoci dcérska spoločnosť má
vlastnú právnu subjektivitu, avšak nerozhoduje samostatne o svojom správaní na trhu, ale vykonáva
17
inštrukcie dané materskou spoločnosťou. Obdobne aj podľa vnútroštátneho práva spoločnosti
patriace do jedného koncernu, ktoré majú postavenie materskej a dcérskej spoločnosti sa považujú
za jeden subjekt.Podľa ustálenej judikatúry v prípadoch, kde materská spoločnosť vlastní 100%
kapitálu svojej dcérskej spoločnosti, existuje vyvrátiteľná domnienka, že uvedená materská
spoločnosť vykonáva rozhodujúci vplyv na správaní svojej dcérskej spoločnosti. Pritom je na
materskej spoločnosti, aby túto domnienku vyvrátila predložením dôkazov, ktoré môžu preukázať
18
nezávislosť jej dcérskej spoločnosti. V prípade 25% podielu na základnom imaní materskej
spoločnosti v dcérskej spoločnosti však súd dospel k názoru, že materskú spoločnosť a dcérsku
19
spoločnosť nemožno považovať za jednu hospodársku jednotku. Z dôvodu, že dcérska spoločnosť
a materská spoločnosť tvoria jednu ekonomickú skupinu, v rámci ktorej dcérska spoločnosť nemá

11

Stanovisko generálneho advokáta Jacobsa vo veci C-475/99 zo dňa 17.5.2001.
Rozsudok súdu prvého stupňa SELEX Sistemi Integrati vs. Komisia zo dňa 12.12.2006.
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1717
Bližšie pozri Rozsudok C-48/69 Imperial Chemical Industries zo dňa 14. 7. 1972.
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žiadne reálne právomoci určovať spôsob správania sa na trhu nie je možné dohody medzi nimi
20
považovať za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž.
Za jednu hospodársku jednotku, teda jeden podnik, môže byť považovaná aj spoločnosť a jej
21
obchodný zástupca, ktorý sa riadi pokynmi zastúpeného,
alebo vzťah medzi príkazcom
a príkazníkom, resp. záujemcom a sprostredkovateľom. Je však potrebné posúdiť dve otázky. Po
prvé, či sprostredkovateľ preberá nejaké ekonomické riziko a po druhé, či služby poskytované
22
sprostredkovateľom sú exkluzívne. Zástupca nie je nezávislým hospodárskym subjektom za
podmienky, že nenesie žiadne riziká vyplývajúce zo zmlúv dohodnutých pre zastúpeného a že
23
pôsobí ako pomocník začlenený do podniku zastúpeného. Obchodný zástupca bude potom
považovaný za samostatný podnik v prípade, ak nesie finančné riziko z predaja alebo uzatvorenia
zmluvy a koná značne samostatne.
4

ZÁVER
Pri vymedzení osobnej pôsobnosti zákona o ochrane hospodárskej súťaže a komunitárneho
súťažného práva sú odlišnosti v používanej terminológii. Kým zákon o ochrane hospodárskej súťaže
používa pojem podnikateľ Zmluva o fungovaní EU pracuje zase s pojmom podnik. Pojem podnikateľ
je na účely zákona o ochrane hospodárskej súťaže definovaný v základných ustanoveniach zákona
v § 3 ods. 2. Naopak pojem podnik nie je definovaný v Zmluve o fungovaní EU a pri definícii sa
vychádza najmä z judikatúry. Tieto pojmy nemožno stotožňovať. V zmysle európskeho súťažného
práva je pojem podnik chápaný ako subjekt zaoberajúci sa hospodárskou činnosťou. Odlišná
terminológia môže byť mätúca aj z toho dôvodu, že pojem podnik je u nás chápaný ako predmet
právnych vzťahov, v zmysle občianskeho zákonníka ho môžeme zaradiť do kategórie hromadných
vecí. Pojem podnik je v slovenskom právnom poriadku definovaný v obchodnom zákonníku ako
súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva
a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo
24
vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Podnik ako (sekundárny) predmet právnych
vzťahov nie je v súčasnosti právnymi normami personifikovaný, nie je považovaný za subjekt
25
práva. Čiže pojem podnik v zmysle európskeho súťažného práva nie je možné zamieňať s
podnikom podľa obchodného zákonníka ani s pojmom podnikateľ podľa zákona o ochrane
hospodárskej súťaže. Zjednotenie v používanej terminológii je zatiaľ v nedohľadne. S toho dôvodu
je potrebné striktne rozlišovať jednotlivé pojmy a rozlišovať, či ide o obmedzovanie hospodárskej
súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo podľa čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie.
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FRANCHISINGOVÉ ZMLUVY V EUROPSKOM SÚŤAŽNOM
PRÁVE
Martin Daňko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v tomto článku venuje otázkam obmedzení hospodárskej súťaže
vo
franchisingových zmluvách z pohľadu európskeho súťažného práva. V historickom priereze
európskych nariadení upravujúcich blokové výnimky pre dojednania nachádzajúcich sa vo
franchisingových zmluvách z aplikácie čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EU (predtým čl. 85 ods. 1
Zmluvy o Európskom Spoločenstve)autor uvádza základné postuláty posudzovania protisúťažných
dojednaní vo franchisingových zmluvách, ktoré sú rozvinuté až k súčasných trendom súťažného
práva uvedených v nariadení Komisie č. 330/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov.
Kľúčové slová: Európske súťažné právo, Franchisingová zmluva, Vertikálne dohody, Vertikálne
obmedzenia.
Abstract:The author of this article deals with the issues of restrictions on competition in franchise
agreements from perspective of European competition law. In the historical breakthrough of the
European regulations governing block exemptions arrangements contained in the franchise
agreements from the application of Art. Paragraph 101. 1 TFEU (formerly Article. Paragraph 85. 1 of
the European Community), the author states the basic postulates of assessment of anti-competitive
arrangements in franchise contracts, which are developed to the current trend of competition laws
stated in Commission Regulation no. 330/2010 on the application of Article 101. 3 of the Treaty on
the Functioning of the European Union for categories of vertical agreements and concerted
practices.
Key words:European competition law, Franchise agreements, Vertical agreements, Vertical
restraints.
1

ÚVOD
Franchising ako odbytový systém tovarov a služieb, ako spôsob ekonomickej kooperácie
dvoch nezávislých podnikov je pre svoju špecifickú povahu spočívajúcu predovšetkým
franchisantovým (nadobúdateľ franchisingu) využívaním franchisorových (poskytovateľ franchisingu)
práv duševného vlastníctva pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb predmetom záujmu
súťažného práva. Vo franchisingovej zmluve, ktorou je pri franchisingu právne založený ekonomický
vzťah nezávislých podnikateľov, upravené práva a povinností zmluvných strán môžu svojím
obsahom alebo spôsobenými následkami mať povahu dojednaní obmedzujúcich hospodársku
súťaž.
2

PRONUPTIA DE PARIS
V práve EU sa prienik súťažného práva a franchisingu výraznejšie prvý krát odzrkadlil v
rozhodovacej činnosti Európskeho Súdneho dvora, ktorá v tejto téme historicky prelomovom
rozhodnutí Pronuptis de Paris GmbH a Pronuptia de Paris Imgard Schillagis (Hamburg), definovala
franchising a predovšetkým definovala vzťah tejto formy podnikania k predpisom komunitárneho
práva o hospodárskej súťaži.
Na základe otázok, ktoré mal Súdny dvor ES v rozhodnutí riešiť skoncipoval nasledovné
závery:
1.

Distribučná franchisingová zmluva, t.j. zmluva ktorá obsahuje obchodné postupy a metódy
súvisiace s distribúciou tovarov v spojitosti s využívaním obchodného mena sama o sebe
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2.

3.
4.

5.

nie je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Pri posudzovaní prípadného
protisúťažného charakteru zmluvy nie je možné in abstracto, ale ustanovenia, ktoré
franchisingová zmluva obsahuje, musia byť posudzované v ekonomickom kontexte.
Zmluvné dojednania týkajúce sa distribúcie tovarov nevyhnutné na fungovanie
franchisingového systému nie sú obmedzením hospodárskej súťaže podľa čl. 85 ods. 1
Zmluvy o Európskom Spoločenstve (ZES). Týka sa to predovšetkým ustanovení o využití
know-how, poskytnutia podpory a kontroly činnosti franchisanta nevyhnutných pre
zabezpečenie jednotnosti štandardov a dobrého mena franchisingovej siete, ktoré sú
identifikovateľné obchodným menom alebo symbolom franchisora.
Doporučené ceny franchisanta určené franchísorom samé o sebe nie sú obmedzením
hospodárskej súťaže za predpokladu, že medzi zmluvnými stranami nevznikne koordinácia
pri aplikácií cien, ktorá by mala protisúťažné následky.
Ustanovenia, ktorými pri distribúcií tovarov dochádza k rozdelenie trhu medzi franchisorom
a franchisantom alebo medzi franchisantmi navzájom sú spôsobilé ohroziť obchod medzi
členskými štátmi, ak by znemožňovali franchisantovi expandovať svoje podnikateľské
aktivity aj do iného členského štátu, ako je štát, v ktorom franchisant podniká.
Nariadenie Komisie č. 67/67/EHS z 22. marca 1967 o uplatňovaní článku [81 ods. 3
Zmluvy na skupinu dohôd o výlučnej distribúcii sa neaplikuje na franchisingové zmluvy,
ktorých hlavným predmetom je distribúcia potravinárskych výrobkov.

Závery tohto rozhodnutia vytvorili základné postuláty posudzovania franchisingových zmlúv
v kontexte európskeho súťažného práva, ktoré boli neskoršou judikatúrou ESD potvrdzované
a rozvíjané. Z pohľadu práva hospodárskej súťaže v Spoločenstve je nutné povedať, že práve na
základe uvedeného rozhodnutia ESD Komisia ES vydala päť individuálnych rozhodnutí týkajúcich
1
sa franchisingu a prijala Nariadenie (EHS) č. 4087/88 z 30. Septembra 1988 o použití čl. 85 ods. 3
Zmluvy o Európskom spoločenstve o blokových výnimkách pre franchisingové zmluvy. Právny
základ uvedeného Nariadenia Komisie č. 4087/88 vychádza z oprávnenia Komisie k úprave určitých
kategórie dvojstranných exkluzívnych zmlúv spadajúcich do rozsahu pôsobnosti článku 85 ods. 1
Zmluvy ES podľa Nariadenia Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 týkajúci sa aplikácie článku 85
ods. 3 Zmluvy ES.
3

NARIADENIE KOMISIE 4087/88
Nariadenie 4087/88 prelomovo všeobecne definovalo franchisingovú zmluvu. Definícia
franchisingovej zmluvy bola nevyhnutná na analýzu v nej obsiahnutých zmluvných záväzkov z
pohľadu aplikácie predpisov hospodárskej súťaže.
Podľa preambuly Nariadenia 4087/88 zmluvy, ktoré napĺňajú uvedenú všeobecnú definíciu
franchisingovej zmluvy, môžu spadať pod článok 85 ods.1 ZES, to znamená že dojednania
zmluvných strán môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, ak sú uzatvárané medzi
podnikateľmi z rôznych členských štátov alebo v prípadoch expanzie franchisingovej siete za
2
hranice jedného členského štátu. Na druhej strane v uvádzanej preambule je konštatovaná
skutočnosť, že franchisingové zmluvy, tak ako sú definované v Nariadení 4087/88 v pozitívne
pôsobia na podnikateľské /konkurenčné prostredie, tým že zvyčajne zlepšujú distribúciu tovarov
alebo poskytovanie služieb. Uvedené pozitívne pôsobenie je dôsledkom toho, že franchísor má
1

Rozhodnutie87/14/EEC, vo veci Yves Rocher zo 17. decembra 1986 (publikované: Úradný vestník
EEC L 8/49 z 10. januára 1987
Rozhodnutie 87/17/EEC, vi veci Pronuptia zo 17. decembra 1986 (publikované: Úradný vestník EEC
L 13/39 z 15. januára 1987)
Rozhodnutie 88/407, vo veci Computerland zo dňa 13. júla 1987 (publikované: Úradný vestník EEC
L 222/12 z 10. augusta 1987.
Rozhodnutie 88/604 vo veci Service Master z 20. augusta 1988 (publikované: Úradný vestník EEC
L 332/38 zo dňa 3. decembra 1988).
Rozhodnutie 89/94/EEC vo veci Charles Jourdan z 2. decembra 1988 (publikované: Úradný vestník
EEC L 35/31 zo dňa 7. januára 1989,
2
Nariadenie 4087/88 Premabula bod. 6
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možnosť vytvoriť jednotnú sieť v obmedzenom rozsahu investícií a zároveň dopomáha vstupu
nových súťažiteľov na trh, predovšetkým malých a stredných podnikateľov. Následkami takéhoto
konania je zvýšenie súťaže medzi značkami pretože práve podporou nezávislých obchodníkov tým,
že franchisor im poskytne svoje skúsenosti a jeho obchodné meno, získavajú väčšiu šancu na
3
úspech v konkurencií aj s veľkými distribútormi.
Odraz pozitívnych vplyvov franchisingovej siete na relevantný trh bola v predmetnom
Nariadení prezentovaná aj z pohľadu prínosu pre spotrebiteľa či konečného užívateľa. Spotrebiteľ
sa podieľa na finálnych výhodách medziznačkovej súťaže. Táto skutočnosť je kumuláciou jednak
efektívnosti franchisingovej siete, kde spolupráca medzi franchisorom a franchisantom vytvára
efektívne fungujúcu podnikateľský systém v rámci jedného obchodného reťazca, na druhej strane
jednotnosti franchisingovej siete, ktorá sa odráža v zabezpečení zákazníkmi alebo koncovými
4
5
užívateľmi očakávanej kvality výrobkov a služieb v rámci siete.
Článok 1 Nariadenia 4087/88 ustanovoval pravidlo poskytnutia blokovej výnimky pre
franchisingové zmluvy v súlade s čl. 85 ods. 3 ZES obsahujúce obmedzenia hospodárskej súťaže
uvedené v článku 2 tohto nariadenia, ktoré by za iných okolností spadali pod aplikáciu čl. 85 ods. 1
ZES.
Nariadenie 4087/88 v článku 2 ustanovovalo zmluvné dojednania, ktoré požívajú blokovú
6
výnimku. Tento článok upravoval potrebné obmedzenia zmluvných strán, práve vďaka ktorým je
možné vytvoriť franchisingový systém podnikateľskej kooperácie. Franchisingový koncept umožňuje
nezávislým obchodníkom za úplatu, aby sa etablovali na iných trhoch používajúc obchodné meno
a obchodných metód distribútora, ktoré mu priniesli úspech. Franchisingový koncept sprístupňuje
obchodníkom, ktorý nemajú potrebné skúsenosti, metódy, ku ktorým by inak dospeli len za cenu
7
značného úsilia, takto franchisant profituje z povesti obchodného mena franchisora. Franchisor iba
prostredníctvom uvedených obmedzení je schopný zabezpečiť jednotu svojho podnikateľského
konceptu - jednotu franchisingovej siete, ktorá je nevyhnutnou črtou takejto formy podnikateľskej
kooperácie. Franchising by bez obmedzení, ktoré boli uvedené v článku 2 Nariadenia 4087/88
z pohľadu pravidiel súťažného práva nebol realizovateľný.
V článku 3.1 Nariadenia 4087/88 boli uvedené zmluvné dojednania, na ktoré aplikujúca sa
bloková výnimka z použitia článku 85 ods. 1 ZES bola zdôvodnená potrebou ochrany práv
duševného vlastníctva franchísora alebo potrebou zabezpečenia jednotného štandardu a povesti
8
franchisingovej siete. Tieto obmedzenia sú odrazom podstaty franchisingovej spolupráce.
3

Tamtiež bod. 7
Okrem kvality výrobkov a služieb sa spotrebiteľ podieľa na výhodách predovšetkým zníženou
cenou na poskytované tovary a služby. Efektívne fungovanie franchisingovej siete vedie znižovaniu
nákladov, ktoré sa odrazí na spotrebiteľských cenách a sa popri kvalite poskytovaných tovarov
a služieb stáva dôležitým prostriedkom medziznačkovej súťaže.
5
Nariadenie Komisie č. 4087/88 , Preambula ods. 8
6
Výnimka legalizovala pre franchisingové zmluvy nasledovné obmedzenia hospodárskej súťaže: (a)
záväzok franchisora v stanovenej oblasti spoločného trhu, zmluvného územia (I.) neposkytovať
právo využívať všetky alebo niektoré súčasti franchisingu tretím osobám, (II.) sám nevyužívať
franchisingový koncept, alebo sám neobchodovať s tovarom či službami, ktoré sú predmetom
franchisingu, (III.) neposkytovať tovar franchisora tretím osobám, (b) záväzok hlavného franchísant
neuzatvárať franchisingové zmluvy s tretími osobami mimo jeho zmluvného územia, (c) záväzok
franchisanta využívať franchising len v rámci alebo zo zmluvných priestorov, (d) záväzok
franchisanta nevyrábať, nepredávať alebo nepoužívať pri poskytovaní služieb tovary konkurujúce s
tovarom franchisora, ktoré je predmetom franchisingového konceptu, pričom predmetom konceptu
je predaj alebo v rámci poskytovania služieb užívanie určitého druhu tovaru a náhradných dielov
alebo príslušenstva k nim, (takáto povinnosť nemôže byť stanovená vo vzťahu k náhradným dielom
alebo príslušenstvu).
7
161/84 Pronuptia de Paris 1986 ECR 353, ods. 15. SDEÚ
8
Článok 3 ods. 1 umožnil použitie zmluvne dohodnúť nasledovné dojednania; (a) predávať alebo
používať pri poskytovaní služieb, výlučne tovary, ktoré splňujú minimálny štandard objektívnych
kvalitatívnych požiadaviek franchisora; (b) predávať alebo používať pri poskytovaní služieb tovary,
4
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Predovšetkým záväzky franchisanta
predávať franchisorom určené tovary, alebo podľa franchisorom určených kvalitatívnych
nárokov na predávaný tovar,
záväzky nevykonávať činnosť konkurujúcu franchisingému systému, a to ani po skončení
zmluvnej spolupráce,
vykonávať reklamnú činnosť podľa predstáv franchísora alebo finančne prispievať na
reklamu
sú prostriedkom realizácie jednotnej franchisingovej siete.
-

Špecifikum tejto podnikateľskej kooperácie si vyžaduje od franchisanta bezvýhradnú
spoluprácu, ktorá ho obmedzuje v ostatných podnikateľských aktivitách a vylučuje všetky obchodné
aktivity, ktoré sú priamou alebo nepriamou konkurenciou voči franchisingovej sieti. Franchisant
svoje podnikateľské úsilie podraďuje pod reputáciu franchisingovej siete. Business model každého
franchisingového konceptu nevyhnutne súvisí zo zachovaním a prehlbovaním dobrej povesti celej
franchisingovej siete a ustanovenia ako článku 2. tak aj článku 3.1 Nariadenia 4087/88 vytvorili
právny základ, na ktorého základe je takáto ekonomická spolupráca z pohľadu európskeho
súťažného práva možná.
9
Aj v článku 3.2 Nariadenia sú uvedené záväzky, ktoré sa týkajú použitia a ochrany práv
duševného vlastníctva, know-how ako aj záväzky vedúce k zabezpečeniu jednotnosti
franchisingovej sietie.
ktoré sú vyrobené len franchisorom alebo ním určenou treťou osobou, pričom tam, kde je to možné
s ohľadom na podstatu tovarov, ktoré sú predmetom franchisingového konceptu, dodržiavaním
objektívnych kvalitatívnych špecifikácií; (c) nezapojovať sa priamo alebo nepriamo, do podobných
obchodných aktivít na území, kde by konkuroval inému členovi franchisingovej siete toho istého
franchísora, pričom franchisant môže byť zaviazaný k dodržiavaniu tejto povinnosti po ukončení
zmluvy po rozumnú dobu, ktorá nesmie prekročiť jeden rok na území, na ktorom využíval
franchising; (d) nezískavať finančný podiel na kapitále konkurenčných podnikateľov, ktorý by
franchisantom poskytol možnosť ovplyvňovať ekonomické riadenie konkurenčných podnikateľov; (e)
predávať tovary, ktoré sú predmetom franchisingového konceptu, len konečným užívateľom, iným
franchisantom a distribútorom v rámci iných distribučných kanálov zásobovaných výrobcom týchto
tovarov alebo s jeho súhlasom; (f) využívať svojho najlepšieho úsilia k predaju tovarov alebo k
poskytovaniu služieb, ktoré sú predmetom franchisingu, ponúkať v zľave minimálny rozsah tovarov,
dosiahnuť aspoň minimálneho určeného obratu, plánovať svoje objednávky dopredu, udržovať
aspoň minimálne skladové zásoby a poskytovať zákaznícky
a záručný servis; (g) platiť
franchisorovi určitú časť zo svojho zisku pre reklamné aktivity a sám realizovať reklamnú činnosť,
pre ktorú získa od franchisora oprávnenie
9
Článok 3 ods. 2 obsahuje výpočet nasledovných záväzkov, ktoré tiež bez existencie akýchkoľvek
iných záväzkov nespadali do pôsobnosti čl. 85 ods. 1 ZSE: (a) neposkytnúť tretím osobám knowhow poskytnuté franchisorom, franchisant môže byť viazaný k dodržiavaniu tejto povinnosti aj po
ukončení zmluvy, (b) informovať franchisora o všetkých skúsenostiach získaných na základe
využívania franchisingu a tieto skúsenosti poskytnúť aj iným franchisantom, bezvýhradnú licenciu na
know-how vyplývajúcu z týchto skúseností, (c) informovať franchisora o porušovaní licencovaných
práv duševného vlastníctva a podnikať právne kroky proti takémuto porušovaniu alebo pomáhať
franchisorovi pri všetkých právnych krokoch podnikaných proti tým, ktorí tieto práva porušujú, (d)
nepoužívať know-how poskytované formou licencie franchísorom pre iné účely, ako využívanie
franchisingu, franchisant môže byť zaviazaný k dodržovaniu tejto povinnosti po ukončení zmluvnej
spolupráce, (e) zúčastniť sa sám alebo prostredníctvom zamestnancov franchisanta na školeniach
organizovaných franchísorom, (f) používať obchodné metódy vyvinuté franchísorom ako aj ich
ďalších modifikácií a využívať práva duševného vlastníctva, na ktoré je mu poskytnutá licencia, (g)
dodržiavať štandard určený franchísorom týkajúci sa vybavenia alebo prezentácie zmluvných
priestorov alebo dopravných prostriedkov, (h) umožniť franchisorovi vykonávať kontroly zmluvných
priestorov alebo dopravných prostriedkov ako aj kontroly predávaných tovarov alebo poskytovaných
služieb, ako aj inventára a účtovných dokladov, (i) nezmeniť bez súhlasu franchisora umiestnenia
zmluvných priestorov, (j) nepostúpiť bez súhlasu franchisora práva a povinnosti z franchisingovej
zmluvy
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Poskytnutie franchisorovho know-how, právo užívať práva duševného vlastníctva
a nevyhnutnej pomoci franchisantovi je nevyhnutné na uplatnenie obchodných metód, teda na
fungovanie franchisingovej siete. Realizácia uvedených záväzkov sa nemôže diať bez toho, aby
franchisor nepodstupoval riziko vyzradenia a využitia predovšetkým know-how konkurencií. Preto
ustanovenia na ochranu know-how, či práva duševného vlastníctva franchísora potrebné pre
10
vylúčenie tohto rizika nepredstavujú obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle čl. 85 ods. 1.
Know-how a ochrana práv duševného vlastníctva je najväčšou podnikateľskou hodnotou, ktorú
franchisor vlastní a zároveň v rámci franchisingu poskytuje. Prostredníctvom nej franchisingový
koncept prináša podnikateľské výsledky, ktoré pramenia z rokmi vybudovanej identity a povesti
franchisingovej siete.
Zabezpečenie jednotnosti obchodných priestorov, povinné školenia franchisanta alebo jeho
zamestnancov vytvárajú štandard franchisingovej siete, ktoré pre spotrebiteľa alebo užívateľa majú
rozpoznávací charakter. Spotrebitelia a užívatelia sa vďaka jednotnému štandardu spoliehajú, že
každý podnik franchisingového systému im ponúkne tovar alebo služby na úrovni a v kvalite,
v priestoroch a spôsobom, ktorými je franchisingová sieť medzi spotrebiteľmi a užívateľmi
zaužívaná. Na dosiahnutie uvedeného štandardu má franchísor zmluvné oprávnenia, ktoré mu
umožňujú kontrolovať franchisantové podnikanie a to predovšetkým činnosti, ktorými očakávaný
štandard franchisingovej siete zabezpečí. Preto aj napríklad požiadavka franchisora podmieniť
11
umiestnenie obchodného miesta franchisanta svojim predchádzajúcim súhlasom
nie je
dojednanie, ktoré by bolo v rozpore s pravidlami súťažného práva.
Jednotný vonkajší a vnútorný vzhľad obchodných miest ako aj spôsob prezentácie
ponúkaných tovarov a služieb nie je možné oddeliť od postupov, ktoré sú nevyhnutné na
12
zachovania jednotného obrazu franchisingovej siete. V záujme zachovania rovnakého spôsobu
reprezentácie celej siete boli záväzky v článku 3 ods. 2 Nariadenia 4087/88 vylúčené z pôsobnosti
článku 85 ods. 1 ZES, a to bezvýhradne na rozdiel od ustanovení záväzkov článku 3 ods. 1
Nariadenia 4087/88, ktoré požívali blokovú výnimku, len za predpokladu, že boli potrebné na
ochranu práv duševného vlastníctva patriacich franchisorovi alebo pre zaistenie jednotného
štandardu a povesti franchisingovej siete.
13
Ustanovenie článku 4 Nariadenia 4087/88 ustanovovalo podmienky uplatnenia blokovej
výnimky podľa článku 1 tohto nariadenia. V uvedenej podmienke z pohľadu súťažného práva
vyplývala povinnosť zabezpečiť voľnosť franchisanta pri kúpe zmluvného tovaru nakupovať zmluvné
tovary od iných franchisantov alebo iných autorizovaných distribútorov zmluvne určených tovarov.
Ak by franchisant bol v odbere všetkých zmluvných tovarov bezvýhradne obmedzený len na odbery
od hlavného franchísora, takéto dojednanie by malo protisúťažný charakter. Toto obmedzenie je
prípustné iba v prípadoch výhradnej distribúcie, t.j. tovarov a služieb, ktorých druh či kvalita môže
byť určovaná a kontrolovaná franchísorom, a to len z dôvodu nevyhnutnosti ochrany povesti
franchisingovej siete. Napriek tomu aj v týchto prípadoch franchisant nemôže byť obmedzený

10

161/84 Pronuptia de Paris 1986 ECR 353, ods. 16. SDEÚ
88/604/EEC ServisMaster 1988 OJ L332/38, ods. 15
12
87/14/EEC Yves Rocher 1988 OJ L8/49, ods. 43
13
Podľa článku 4 Nariadenia 4087/88 je možné výnimku ustanovenú v článku 1 tohto nariadenia
uplatniť za podmienky, že: (a) franchisant môže voľne kupovať tovar, ktorý je predmetom
franchisingu, od ďalších franchisantov; pokiaľ je tovar distribuovaný prostredníctvom alternatívnej
siete autorizovaných distribútorov, musí mať franchisant možnosť kupovať tovar aj z týchto
alternatívnych sietí; (b) pokiaľ franchísor zaviaže franchisanta k uznávaniu záruk za tovar
franchisora, vzťahuje sa tento záväzok i na tovar dodávaný prostredníctvom iného člena
franchisingového reťazca alebo na iných distribútorov, ktorí poskytujú obdobné záruky na
spoločnom trhu; (c) franchisant je povinný označiť svoj podnik tak, aby bolo zrejmé, že je
samostatným podnikateľom; toto označenie však nesmie narušovať spoločnú identitu
frachisingového reťazca, ako je spoločné označenie podniku či označenie prevádzkarne a jednotný
vzhľad zmluvných objektov alebo dopravných prostriedkov
11
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odoberať tovary a služby aj od iných franchisantov , či distribútorov určených franchísorom, t.j. nie
je možné smerovať k vylúčeniu krížových dodávok medzi franchisantmi.
V prípadoch exkluzívnej distribúcie produktov franchisora, by podmienka záväzného odberu
svojich zmluvných tovarov a služieb od franchisora alebo ním určených autorizovaných distribútorov
bola odôvodniteľná potrebou zachovania jednotnosti siete, t.j. aby franchisant odoberal iba tie
tovary alebo služby, ktoré by boli nevyhnutné na zachovanie kvality ním poskytovaných tovarov
a služieb ako člena franchisingovej siete. Franchísor musí mať tak zmluvne vytvorené možnosti
kontrolovať kvalitatívny štandard viď čl. 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) nariadenia 4087/87 tovarov
a služieb ponúkaných franchisingovou sieťou na trhu, a tým predchádzať vzniku negatív, ak by
nedošlo k naplneniu očakávaných nárokov , ktoré majú zákazníci od franchisingovej siete. Preto
voľnosť franchisant v odbere zmluvných tovarov a služieb je limitovaná iba na dodávateľov
schválených franchisantom (v rámci selektívnej distribučnej siete) alebo od členov franchisingovej
siete, z čoho vyplýva povinnosť franchisanta viď čl. 3 ods. 1 písm. e) nariadenia 4087/88 predávať
tovary a služby konečným zákazníkom alebo iným franchísorom určeným členom franchisingovej
15
siete, prípadne franchísorom schváleným distribútorom.
16

Článok 5 Nariadenia 4087/88 ustanovoval prípady zmluvných dojednaní vo franchisingovej
zmluve, na ktoré sa výnimka v ustanovení čl. 1 Nariadenia nepoužívala. V tomto článku sú uvedené
„tvrdé obmedzenia“ pre franchisingové zmluvy, teda zmluvné dojednania, ktoré budú posudzované
vždy ako porušenie pravidiel hospodárskej súťaže a nebude sa na ne môcť aplikovať žiaden
z dôvodov uvedených v článku 85 ods. 3 ZSE.
4

NARIADENIE KOMISIE Č. 2790/1999
Nariadenie č. 4087/88 bolo účinné do 31. mája 2000, kde bolo nahradené Nariadením
Komisie (ES) č. 2790/1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych
dohôd blokových výnimkách vzťahujúce sa na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených
17
postupov.
Nariadenie č. 2790/1999, ktoré neobsahovalo expresis verbis ustanovenia

14

161/84 Pronuptia de Paris 1986 ECR 353, ods. 21 SDEÚ
89/94/EEC Charles Jourdan 1989 OJ L35/31, ods. 28
16
Podľa článku 5 Nariadenia 4087/88 sa výnimka stanovená v článku 1 tohto Nariadenia nepoužije
keď: (a) vstúpia do franchisingového vzťahu podniky vyrábajúce tovary alebo poskytujúce služby,
ktoré sú rovnaké alebo zákazníkmi považované za ekvivalentné vzhľadom na ich vlastnosti, cenu a
účel použitia; vstupom takýchto podnikov do frachisingovho vzťahu sa výnimka na tieto tovary
služby nevzťahuje, (b) bez toho aby bol dotknutý článok 2[e a článok 3.1[b je franchisantovi
zabránené získať dodávky tovaru v kvalite zodpovedajúcej kvalite tovaru, ktoré ponúka franchísor,
(c) bez toho aby bol dotknutý článok 2[e franchisant je povinný predávať alebo použiť v procese
poskytovania služieb tovary vyrobené franchísorom alebo tretími stranami určenými franchísorom a
franchísor odmieta, z iných dôvodov ako sú potrebné pre ochranu franchísorovho práva duševného
vlastníctva, alebo udržiavanie jednotnej povesti alebo reputácie franchisingovej siete označiť ako
autorizovaných dodávateľov, tretie osoby vybrané franchisantom, (d) je franchisantovi zabránené v
ďalšom používaní licencovaného know-how po ukončení zmluvy, ak know-how sa stalo všeobecne
známe alebo ľahko prístupné inak ako porušením povinností franchisanta, (e) franchisant nemá
oprávnenie priamo alebo nepriamo v určovaní predajných cien tovarov alebo služieb, ktoré sú
predmetom franchisingu, bez toho aby bolo dotknutá možnosť franchísora odporúčať predajné ceny,
(g) franchisant je povinný nedodávať v rámci spoločného trhu tovarov a služieb, ktoré sú predmetom
franchisingu určené konečným užívateľom podľa ich miesta bydliska, (f) franchísor zakazuje
franchisantovi spochybniť alebo namietať platnosť práv duševného vlastníctva, ktoré je súčasťou
franchisingu bez toho, aby bola dotknutá možnosť franchisora v takom to prípade ukončiť zmluvu.
17
Okrem Nariadenia 4087/88 prijatím Nariadenia č. 2790/1999 boli zrušené aj
-Nariadenia Komisie č. 1983/1983 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 ZES na kategórie dohôd o
výhradnej distribúcií a
-Nariadenia Komisie č. 1984/1983 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 ZES na kategórie dohôd o
výhradnom nákupe
15
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o franchisingu ale z pokynov , ktoré boli pripojené k nariadeniu jasne vyplývalo, že toto Nariadenie
je aplikovateľné aj na franchising.
Podstatnou skutočnosťou bolo stanovenie, že franchisingová zmluva je vertikálnou dohodou
v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 Nariadenia 2790/1999 a v zmysle ustanovenia článku 2 ods.
3 obsahuje ustanovenia o využívaní práv duševného vlastníctva, za predpokladu, že ich využívanie
nie je prvotným cieľom takejto vertikálnej dohody, no je potrebné k použitiu, predaju alebo
opätovnému predaju tovarov alebo služieb.
Nariadenie Komisie č. 2790/1999 je výsledkom zmeny prístupu posudzovania vertikálnych
dohôd, a to od formalistického prístupu, v ktorom bolo za protisúťažné považované akéhokoľvek
obmedzenie hospodárskej súťaže niektorého zo zúčastnených podnikov „k ekonomickémuprístupu
posudzovania ich vplyvu a účinkov na trh, kde vertikálne dohody musia byť analyzované v právnych
19
a hospodárskych súvislostiach“.
4.1

NARIADENIE KOMISIE Č. 330/2010
Ešte výraznejší ekonomický prístup posudzovania protisúťažného konania vertikálnych
dohôd prináša Nariadenie Komisie č. 330/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov, ktoré je účinné od 1. júna
2010 a tak súvisle nahradilo Nariadenie Komisie č. 2790/1999. Aj Nariadenie Komisie č. 330/2010
tak ako jeho predchodca neobsahuje úpravu franchisingových zmlúv, ale v Usmerneniach
o vertikálnych obmedzeniach v odsekoch 189 až 191, ktoré stanovujú zásady hodnotenia
vertikálnych dohôd podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EU je rozanalyzovaná franchisingová
zmluva; presnejšie jej dojednania, ktoré z pohľadu ustanovení Nariadenia Komisie č. 330/2010
20
možno považovať za dojednania požívajúce blokovú výnimku.
V článku 4 Nariadenia č. 330/2010 sa nachádzajú obmedzenia, ktoré vedú k odňatiu
výhody zo skupinovej výnimky. Ide o tvrdé obmedzenia, t.j. reštriktívne ustanovenia
s najzávažnejšími protisúťažnými dôsledkami, a teda pokiaľ sa vo vertikálnych dohodách
nachádzajú obmedzenia z uvedeného článku, výnimka podľa článku 2 sa neuplatňuje. Ak by
vertikálna dohoda obsahovala niektoré z dojednaní upravených v článku 4 Nariadenia č. 330/2010,
t.j. tvrdé obmedzenie, malo by to za následok vyňatie celej vertikálnej dohody z výhod
21
poskytovaných blokovou výnimkou.
4.2

URČENIE MAXIMÁLNYCH ALEBO ODPORÚČANÝCH CIEN
Podľa článku 4 písm. a) Nariadenia č. 330/2010 obmedzenie možnosti kupujúceho stanoviť
svoju predajnú cenu sa považuje za dojednanie, na ktoré nemožno aplikovať blokovú výnimku. To
nebráni dodávateľovi uložiť maximálnu predajnú cenu alebo odporúčať predajnú cenu. Dodávateľ
však nesmie určiť pevne stanovenú alebo minimálnu predajnú cenu, a to či už priamo alebo
22
nepriamo prostredníctvom tlaku niektorej zo strán alebo ako dôsledok poskytnutých stimulov.

18

Oznámenie Komisie – Usmernenia k vertikálnym obmedzeniam, OJ 2000 C 29/1; Publikované:
Úradný vestník, zvláštne vydanie 2004, 08/sv. 1,
19
Tamtiež, s. 390
20
Podľa článku 2 Nariadenia č. 330/2010 sa článok 101 ods. 1 ZoFEU nevzťahujú je na vertikálne
dohody v rozsahu v akom obsahujú vertikálne obmedzenia, t.j. obmedzenia hospodárskej súťaže vo
vertikálnych dohodách, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 ZoFEU.
21
MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J.: Souťežní právo. 3 vydáni. Praha: C.H.Beck, 2012. s.
217
22
V usmerneniach o vertikálnych obmedzeniach k Nariadeniu č. 330/2010 sú ako príklady
nepriamých prostriedkov zachovania cien ďalšieho predaja uvedené: dohoda, ktorá stanvuje
distribučnú maržu, pevne určuje maximálnu výšku zľavy, ktorú môže distribútor poskytnúť
z predpísanej cenovej úrovne, podmieňovanie poskytovanie rabatov alebo náhrady nákladov, ktoré
dodávateľ vynaložil na reklamu, dodržiavaním stanovenej cenovej úrovne, spájanie predpísanej
ceny pre ďalší predaj s cenami konkurenčných podnikov, hrozby, zastrašovanie, varovania, sankcie,
oneskorenia alebo prerušenia dodávok alebo vypovedania zmluvy súvislosti s nedodržaním danej
cenovej úrovne.
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Otázka určenia maximálnych alebo odporúčaných cien je aktuálna aj vo franchisingu a
riešená bola aj v minulosti . Už Súdny dvor ES vo veci Pronuptia vo svojich záveroch vyslovil názor,
kde nepovažoval za obmedzenie hospodárskej súťaže, ak franchisor oznámi franchisantovi
odporučené ceny. Franchisigová zmluva aj napriek jednotnej obchodnej politike franchisingovej
siete nesmie obmedzovať franchisanta v slobodnom určovaní si predajných cien tovarov a služieb,
ktoré ponúka, nakoľko takéto obmedzenia sú považované za závažné obmedzenia hospodárskej
23
súťaže.
4.3

OBMEDZENIE PREDAJOV MIMO VÝHRADNÉHO ÚZEMIA
V článku 4 písm. b) Nariadenia č. 330/2010 je upravené ďalšie tvrdé obmedzenie, a to
obmedzenie územia alebo okruhu osôb, ktorým môže odberateľ ďalej predávať tovary alebo
poskytovať služby. V uvedenom článku je upravených šesť výnimiek, ktoré umožňujú zmluvným
stranám určiť predaje na výhradnom území, z nich na franchisingové zmluvy sa aplikujú najmä:
24
obmedzenia aktívnych predajov
na výhradnom území alebo výhradnej skupine
zákazníkov, a ktoré sú vyhradené alebo určené dodávateľom pre iného kupujúceho, ak
takéto obmedzenie neohraničuje predaje zákazníkov kupujúceho,
-

obmedzenie predajov konečným užívateľom kupujúcim pôsobiacim na veľkoobchodnej
úrovni obchodu.

Určenie výhradného územia pri franchisingu nie je tak jednoznačné, ako je uvedené článku 4
písm. b) Nariadenia č. 330/2010. Franchising z pohľadu jednotnej obchodnej politiky, ktorá prináša
jej jednotlivým členom siete sľubované výhody iba vtedy, pokiaľ systém funguje ako celok, t.j. každý
člen má aj v rámci trhu svoje postavenie a úlohy. Iba tak možno jednotlivým franchisantom
garantovať proklamovaný úspech. Samozrejme franchisingový systém musí pripúšťať aj určitú
konkurenciu medzi jeho členmi na horizontálnej úrovni, ale aby sa konkurencia mohla medzi
jednotlivými členmi siete rozvinúť, potrebujú najmä začiatkoch podnikania priaznivé podnikateľské
podmienky a asi by nebolo správne ani z pohľadu obchodného konceptu franchisingovej siete, keby
museli čeliť konkurencií od členov siete. V rozhodnutí Súdneho dvora ES vo veci Pronuptia de Paris
bola naznačená myšlienka, z ktorou sa v súčasnosti pri ekonomickom posudzovaní obmedzenia
hospodárskej súťaže musíme jednoznačne stotožniť. „Je samozrejme možné, že niektorý záujemca
o franchising nepodstúpi riziko stáť sa súčasťou reťazca a investovať vlastné peniaze, platiť
pomerne vysoký vstupný poplatok ako aj ročné licenčné poplatky, pokiaľ by nemohol očakávať, že
vďaka určitej ochrane pred konkurenciou zo strany franchisora a ostatných franchisantov bude jeho
25
obchodná činnosť zisková.“
4.4

ZÁKAZ KONKURENCIE
Obmedzenia, na ktoré sa nevzťahuje výnimka v článku 5 Nariadenia č. 330/2010
označujeme ako „šedé klauzule“ a ich „rozdiel oproti tvrdým obmedzeniam (čiernym klauzulám)
spočíva v tom, že existencia šedých klauzúl vo vertikálnej dohode nemá automaticky za následok
23

Aj súdny dvor vo svojich rozhodnutiach potvrdil požiadavku Komisie, aby franchisingové zmluvy
neobsahovali dojednania o pevnom stanovení cien, (87/14/EEC Yves Rocher 1988 OJ L8/49, ods.
30), ale práve naopak obsahovali prehlásenia franchisora, ktorými proklamuje slobodu franchisanta
stanoviť si svoje predajné ceny (89/94/EEC Charles Jourdan 1989 OJ L35/31).
24
Aktívny predaj podľa ods. 51 Usmernení o vertikálnych obmedzeniach k Nariadeniu č. 330/2010
je definovaný ako aktívny prístup k jednotlivým zákazníkom napríklad prostredníctvom priamej
poštovej reklamy vrátane posielania nevyžiadaných e-mailov alebo návštev, alebo aktívny prístup
k určitej skupine zákazníkov alebo zákazníkom na určitom území prostredníctvom reklamy
v médiách či na internete alebo inej reklamy konkrétne zameranej na túto skupinu zákazníkov
alebo zákazníkov na tomto území. Z aktívny predaj skupine zákazníkov alebo zákazníkom na
určitom území je považované aj reklama alebo iná propagačná činnosť, ktorá je atraktívna iba pre
kupujúceho v prípade, že oslovuje aj túto špecifickú skupinu zákazníkov alebo zákazníkov na tomto
území.
25
161/84 Pronuptia de Paris 1986 ECR 353, ods. 21 SDEÚ
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stratu výhod blokovej výnimky pre príslušnú dohodu ako celok, ale za predpokladu, že je
ustanovenie obsahujúce problematický záväzok oddeliteľné od ostatného obsahu dohody, môže byť
26
na zvyšnú časť vertikálnej dohody bloková výnimka aplikovaná“.
V článku 5 Nariadenia č. 330/2010 je upravený zákaz konkurencie, ktorý nachádzame aj vo
franchisingových zmluvách, kde v distribučnom franchisingu franchísor môže požadovať od
franchisanta, aby odoberal tovary a služby od franchísorom určených dodávateľov alebo priamo od
neho samého. Takto franchísor zabezpečuje distribučnú funkciu franchisingového konceptu
podnikania. Franchising predstavuje osobitý spôsob distribúcie tovarov a služieb, kde samostatné
podnikateľské subjekty- franchisanti musia v rámci obchodnej stratégie predávať tovary a služby,
ktoré tvoria predmet franchisingového konceptu. Predaj franchisingových tovarov a služieb tvorí
podstatu a základ podnikateľského úspechu, preto dojednania o výhradných dodávkach sú pre
franchising z pohľadu podstaty jeho existencie relevantné. Zároveň je nutné v tomto kontexte
spomenúť, že výhradné dodávky tovarov a služieb sú prostriedkom na realizáciu jednotného
franchisingového konceptu, ktorý je spotrebiteľmi predpokladaný a zároveň očakávaný.
Spotrebitelia očakávajú, že pod značkou franchisora, v každej jeho predajni, dostanú tovary
27
a služby, ktorých kvalita je zdrojom úspechu siete. Ich očakávania vychádzajú zo skúseností,
ktoré získali pri poskytovaní tovarov a služieb v rámci franchisingovej siete. Otázne ostáva, či
franchisingová sieť si svoje dobré meno na trhu vybudovala vďaka kvalite produktov, ktoré
franchisant získava výhradnými dodávkami zmluvných výrobkov, alebo vďaka know-how, ktoré
franchisor využíva pri predaji tovarov a poskytovaní služieb. Pokiaľ kvalita predávaných tovarov
alebo poskytovaných služieb je takmer výhradným atribútom úspechu franchisingového konceptu,
výhradné dodávky majú svoje opodstatnenie aj za cenu obmedzenia podnikateľskej slobody
franchisanta a sú nevyhnutné pre zachovanie reputácie siete aj napriek tomu, že sú v rozpore
s ustanovením článku 101 ods. 1 v tom, že obmedzujú a kontrolujú výrobu, a podmieňujú
uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou
povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.
V načrtnutom priereze otázok európskeho súťažného právé vo vzťahu franchisingových
zmluvám treba zdôrazniť význam prípadu Pronuptia, ktorý vytvoril základné postuláty posudzovania
protisúťažných dojednaní franchisingových zmlúv. Posudzovanie zmluvných dojednaní v prípade
franchisingu stavia do roviny dôvodov, na základe ktorých možno obmedziť hospodársku súťaž
v zmysle článku 101 ods. 3 ZoFE, pokiaľ zmluvné obmedzenia súvisia predovšetkým:
so zabezpečením jednotného štandardu franchisingovej siete
ochranou reputácie, či dobrej povesti franchisingovej siete
ochranou práv duševného vlastníctva alebo know-how franchísora.
Takéto obmedzenie hospodárskej súťaže je nevyhnutné na fungovanie franchisingového
systému, nakoľko zmluvné dojednania, ktoré požívajú výnimku podľa článku 101 ods. 3 ZoFEU
tvoria základné prvky franchisingovéj zmluvnej spolupráce. Jednotná obchodná politika a
franchisorove prostriedky jej presadzovania, ochrana duševného vlastníctva a know-how, ochrana
reputácie a dobrej povesti franchisingovej siete sú nástrojmi vďaka, ktorej franchisor môže svoj
koncept chrániť ale zároveň aj rozširovať a rozvíjať.
Európske právo vďaka blokovej výnimke v podobe Nariadenia č. 330/2010 poskytuje právny
základ úpravy výnimiek podľa čl. 101 ods. 3 ZoFEU pre franchisingové zmluvy. Vďaka uvedenému
nariadeniu európske právo ponúka z pohľadu problémov vznikajúcich vo franchisingovej sieti
riešenie veľmi podstatných otázok zákazu konkurencie, cenových dojednaní, či riešenia obmedzení
predaja na výhradnom území iných franchisantov v rámci franchisingovej siete.
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MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J.: Souťežní právo. 3 vydáni. Praha: C.H.Beck, 2012. s.
220
27
Spotrebiteľské očakávania podľa Bascheta možno kvantitatívne vymedziť ako istú minimálnu
úroveň kvality poskytovaných tovarov a služieb franchisingového reťazca.
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5

ZÁVER
Súčasné trendy posudzovania dojednaní nachádzajúcich sa vo franchisingových zmluvách
z pohľadu európskeho súťažného práva vychádzajú zo základov vytvorených judikatúrou ESD v 80.
rokoch minulého storočia, predovšetkým prípadom Pronuptia de Paris. Vďaka právnym
možnostiam, ktoré ponúka Nariadenie č. 330/2010 sa posudzovanie protisúťažného konania vo
franchisingových zmluvách stále viac približuje ekonomickým potrebám vnútorného trhu. Analýza
franchisigovej spolupráce v otázkach hospodárskej súťaže nevyhnutne potrebuje ekonomický
nadhľad, pretože existencia tohto zmluvného vzťahu má svoje špecifiká, ktorých reflektácia
v súťažnom práve je nevyhnutná z pohľadu samotnej existencie franchisingovou zmluvou
založeného ekonomického vzťahu.
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VERTIKÁLNE DOHODY – SKUTOČNÁ HROZBA PRE
HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ?
Kristína Jurkovičová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Predmetom príspevku je charakteristika vertikálnych dohôd v práve Európskej únie,
najmä procesov ich posudzovania. Autorka sa zameriava na kritiku Komisie, nesúlad jej konania
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a príliš formalistický prístup k posudzovaniu škodlivých
vplyvov vertikálnych dohôd. Poukazuje na vzájomný vzťah článkov 101 ods. 1 a ods. 3 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie a charakter a aplikáciu nariadenia o skupinovej výnimke. Autorka ďalej
upozorňuje na aktuálny trend v súťažnom práve, a to vykonávanie dôslednej ekonomickej analýzy
dopadov obmedzení obsiahnutých vo vertikálnych dohodách.
Kľúčové slová: vertikálne dohody, skupinová výnimka, ekonomická analýza, Komisia.
Abstract: The aim of the submitted article is the characteristic of vertical agreements in the light of
European Union law, especially processes of their determination. The author focuses on the
criticism of the European Commission, its non-compliance with case law of the Court of Justice of
the European Union and overly formalistic approach in assessment of harmful effects of vertical
agreements. She points at the mutual relationship between the Article 101 (1) and 101 (3) Treaty on
the functioning of the European Union and character and application of the block exemption
regulation. The author further emphasizes the actual trend in the competition law, thus engagement
in meaningful economic analyses of restraints contained in vertical agreements.
Key words: vertical agreements, block exemption, economic analysis, the Commission.
1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY - ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA VERTIKÁLNYCH
DOHÔD
Ochrana hospodárskej súťaže ako jeden zo základných mechanizmov trhovej ekonomiky
stojí na troch základných pilieroch – verejnoprávna ochrana pred obmedzovaním hospodárskej
súťaže, súkromnoprávna ochrana pred nekalou súťažou a ochrana spotrebiteľa. Jadro tejto práce
sa venuje ochrane pred obmedzovaním hospodárskej súťaže, a to najmä vertikálnym dohodám,
ktoré spolu s horizontálnymi dohodami, zákazom zneužívania dominantného postavenia a kontrolou
koncentrácií uzatvárajú základné inštrumentárium. Európska právna úprava nachádza svoje korene
v zakladajúcich zmluvách, a to najmä v článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej
1
ZFEÚ).

1

Článok 101 Zmluva o fungovaní Európskej únie
1. Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom: všetky dohody medzi
podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť
obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie
alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu …
3. Ustanovenia odseku 1 sa však neuplatnia na:
— dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi …
ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo
hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho
vyplývajúcich, a ktoré:
a) neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie
týchto cieľov a
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Legálna definícia vertikálnych dohôd v zakladajúcich zmluvách absentuje. Vertikálne dohody
sú definované v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010
o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych
dohôd a zosúladených postupov (ďalej „nariadenie č. 330/2010“) ako „dohody alebo zosúladené
postupy dojednané medzi dvoma alebo viacerými podnikateľmi, z ktorých každý podniká, na účely
dohody alebo zosúladeného postupu na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca a ktoré
sa týkajú podmienok, za ktorých môžu strany nakupovať, predávať alebo ďalej predávať určitý tovar
2
alebo služby“. Pre hlbšiu analýzu predkladanej problematiky je potrebné sa detailne venovať
jednotlivým prvkom uvedenej definície.
V prvom rade je potrebné uviesť, že nariadenie o skupinovej výnimke sa uplatňuje na dohody
a zosúladené postupy. Nariadenie o skupinovej výnimke sa neuplatňuje na jednostranné konanie
príslušného podniku. Takéto jednostranné konanie môže byť klasifikované ako zneužívanie
dominantného postavenia na trhu, čím spadá do pôsobnosti článku 102 ZFEÚ, ktorý takéto konanie
výslovne zakazuje. Na to, aby existovala dohoda v zmysle článku 101 ZFEÚ postačuje, aby strany
vyjadrili svoj spoločný úmysel správať sa na trhu určitým koordinovaným spôsobom. Forma, akou je
ich úmysel vyjadrený, nie je pre účely posúdenia existencie vertikálnej dohody relevantná, pokiaľ
predstavuje vyjadrenie úmyslu strán. V prípade, keď neexistuje žiadna výslovná dohoda vyjadrujúca
zosúladenie ich vôle, Komisia znáša dôkazné bremeno v preukázaní, že jednostranná politika jednej
strany sa uskutočňuje so súhlasom druhej strany. Pri vertikálnych dohodách rozlišujeme dva
spôsoby, ako možno prejaviť súhlas s určitou jednostrannou politikou. Po prvé, súhlas možno
dedukovať na základe právomocí, ktoré si zmluvné strany vzájomne uložili vo vopred spísanej
všeobecnej dohode. Postačuje, ak klauzula dohody vypracovanej vopred ustanovuje alebo
splnomocňuje jednu zmluvnú stranu na prijatie určitej jednostrannej politiky, ktorá bude záväzná pre
3
druhú zmluvnú stranu. V druhom prípade, pri neexistencii takéhoto výslovného súhlasu, môže
Komisia oprieť svoje tvrdenie o existenciu tzv. tichého súhlasu. V tomto prípade je nevyhnutné
preukázať, že jedna zmluvná strana požaduje, priamo alebo nepriamo, spoluprácu druhej strany pri
realizácií svojej jednostrannej politiky a následne, že druhá zmluvná strana akceptuje túto
4
požiadavku tým, že uplatňuje túto jednostrannú politiku v praxi. Podobne v prípade vertikálnych
dohôd možno tichý súhlas vydedukovať z úrovne nátlaku, ktorý aplikuje jedna strana, aby nanútila
svoju jednostrannú politiku druhej strane resp. stranám dohody. V praxi sa môžeme stretnúť
s prípadmi tzv. systému monitorovania alebo pokutami, ktoré zavádza dodávateľ za účelom
5
sankcionovania tých distribútorov, ktorí nekonajú v súlade s jeho jednostrannou politikou.
V otázke subjektov je potrebné uviesť, že dohoda alebo zosúladený postup sa realizuje
medzi dvoma alebo viacerými podnikmi. Na vertikálne dohody s konečnými spotrebiteľmi, ktorí
nepôsobia ako podnik, sa nariadenie o skupinovej výnimke nevzťahuje. Do pôsobnosti článku 101
ods. 1 ZFEÚ spravidla nepatria dohody s konečnými spotrebiteľmi tam, kde títo nie sú podnikmi,
pretože tento článok sa uplatňuje výlučne na dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení
podnikov a zosúladené postupy podnikov. Týmto znova nie je dotknuté prípadné uplatňovanie
článku 102 ZFEÚ.
Vertikálne dohody sa od klasických kartelových dohôd, t.j. horizontálnych dohôd, odlišujú
tým, že ide o dohody alebo zosúladené postupy medzi podnikmi, ktoré na účely dohody pôsobia
každý na rôznej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca. V praxi to znamená, že napríklad
jeden podnik produkuje suroviny, ktoré ďalší podnik využíva v rámci svojej výroby ako vstupnú
jednotku alebo že jeden podnik je výrobcom, druhý napr. veľkoobchodníkom alebo
maloobchodníkom. Nebráni sa podnikom, aby pôsobili pri svojej podnikateľskej činnosti na
viacerých úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca,

b) neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných
výrobkov.
2
Článok 1 ods. 1 písm. a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní
článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a
zosúladených postupov
3
C-74/04P Komisia v Volkswagen AG, ECR 2006, s. I-6585
4
T-41/96 Bayer AG v Komisia, ECR 2000, s. II-3383
5
Oznámenie Komisie – Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach
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V neposlednom rade sa takéto dohody alebo zosúladené postupy týkajú podmienok, za
ktorých strany dohody kupujú, predávajú alebo ďalej predávajú (resell) určitý tovar alebo služby. Na
uplatnenie nariadenia o skupinovej výnimke sa tovar a služby poskytnuté dodávateľom, ako aj
6
výsledný tovar alebo služby, považujú za zmluvný tovar alebo služby. Nariadenie sa uplatňuje vo
vzťahoch k vertikálnym dohodám, ktoré sa týkajú všetkých konečných výrobkov, medziproduktov
ako aj služieb. Jedinú výnimku predstavuje automobilový priemysel, pretože na toto odvetvie sa
vzťahuje osobitná skupinová výnimka, napríklad výnimka udelená nariadením Komisie (ES) č.
1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych
dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel alebo nadväzujúcim nariadením. Od
1. júna 2013 však tieto vertikálne dohody, ktoré spadali do pôsobnosti nariadenia č. 1400/2002 budú
spadať do pôsobnosti všeobecného nariadenia č. 330/2010.
1.1

Uplatniteľnosť článku 101 ZFEÚ na vertikálne dohody
Podľa dikcie článku 101 ZFEÚ sa tento uplatní na vertikálne dohody, ktoré môžu mať vplyv
na obchod medzi členskými štátmi a ktoré znemožňujú, narúšajú alebo obmedzujú hospodársku
7
súťaž. Jeho obsah ustanovuje príslušný právny rámec, ktorý predstavuje hodnotiace kritéria
vertikálnych obmedzení zohľadňujúc rozlišovanie negatívnych a pozitívnych účinkov na
hospodársku súťaž, pričom článok 101 ods. 1 ZFEÚ zakazuje dohody, ktoré ju výrazne obmedzujú
alebo narúšajú a ods. 3 povoľuje výnimky z takých dohôd v prípade, ak ich pozitíva prevažujú nad
8
nepriaznivými účinkami pre hospodársku súťaž.
Hlavným cieľom zákonodarcu bolo cez prizmu článku 101 ZFEÚ zabezpečiť, aby podniky
nevyužívali dohody – v tomto prípade vertikálne dohody – na obmedzenie hospodárskej súťaže na
trhu v neprospech spotrebiteľov. Posudzovanie vertikálnych dohôd a z nich prameniacich
obmedzení je dôležité aj v súvislosti so širším cieľom vytvorenia integrovaného vnútorného trhu.
Integrovaný trh je predpokladom a podporuje hospodársku súťaž v Európskej únií, a preto by sa
podnikom nemalo umožniť vytváranie súkromných prekážok medzi členskými štátmi tam, kde boli
prekážky medzi štátmi úspešne zrušené v priebehu vývoja európskej hospodárskej a ekonomickej
integrácie.
2

EURÓPSKA KOMISIA A POSUDZOVANIE VERTIKÁLNYCH DOHÔD
Prístup Komisie k otázkam vertikálnych dohôd bol dlhodobo kritizovaný. Kritika spočívala
v príliš širokej aplikácií článku 101 ZFEÚ, čo sa prejavilo najmä sankcionovaním vertikálnych dohôd,
ktoré mali malý, respektíve žiadny protisúťažný efekt. Profesor Hawk v roku 1995 zosumarizoval
argumentáciu podporujúcu túto kritiku vo svojom článku System Failure: Vertical Restrains and EC
Competition Law, čím sa zaradil medzi skupinu akademikov, ktorí považovali konanie Komisie za
nesprávne, neefektívne a najmä nesmerujúce k cieľom, ktoré boli vytýčené.
V prvom rade sa kritika opierala o fakt, že väčšina rozhodnutí Komisie zlyhala
na neadekvátnom posúdení obmedzení, ktoré mali vyplývať z vertikálnych dohôd v zmysle
ekonomického blahobytu t.j. vplyvu na trhovú cenu a output. Súčasne argumentácia zameriavajúca
sa na neadekvátnu ekonomickú analýzu poukazovala na fakt, že trhový podiel, ktorý predstavuje
hraničné kritérium pre posudzovanie súladnosti vertikálnych dohôd s vnútorným trhom, je ťažko
preukázateľný. Podľa ich názoru celá situácia spočívala v neoblomnosti Komisie, ktorá si navzdory
judikatúre Súdneho dvora Európskej únie bezpodmienečne spájala obmedzenie hospodárskej
súťaže s obmedzením ekonomickej slobody subjektov pôsobiacich na trhu. Za týchto podmienok sa
problém prejavil nasledovne: v prvom rade Komisia nebola schopná vytvoriť operatívny právny
poriadok, resp. analytický rámec na posudzovanie vertikálnych dohôd. V druhom rade sa táto
aplikačná prax vzďaľovala od (mikro) ekonómie, ktorá analytickým rámcom disponovala, a vytvárala
napätie. Po tretie sa akademici domnievali, že postupy, ktoré Komisia využíva uprednostňujú
blahobyt podnikateľov pred ochranou a blahobytom spotrebiteľov. V neposlednom rade, ako už bolo
vyššie spomínané, do pôsobnosti článku 101 ods. 1 ZFEÚ spadali dohody, ktoré nemali
6

Oznámenie Komisie – Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach
Napr. T-77/92 Parker Pen v Komisia, ERC 1994, s. II-00549
8
Metodické usmernenie Komisie a výklad podmienok na uplatňovanie článku 101 ods. 1 a 101 ods.
3 ZFEÚ sú obsiahnuté v Oznámení Komisie – Oznámenie – Usmernenia o uplatňovaní článku 81
ods. 3 Zmluvy (Ú. v. C 101, 27.4.2004, s. 97—118)
7
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protisúťažný efekt, a to len pre formalistický prístup, ktorý Komisia aplikovala na rozdiel od kvalitnej
ekonomickej analýzy dopadov ustanovení obsiahnutých vo vertikálnych dohodách.
Na margo tejto kritiky Komisia preskúmala vlastné rozhodovacie procesy. K čiastočnej
zmene jej postoja došlo v roku 1997, keď bola prijatá Zelená kniha o vertikálnych obmedzeniach
9
(Green Paper on Vertical Restrains). Komisia sa priklonila k názoru akademikov, že rozhodujúcim
faktorom na posúdenie ekonomických dopadov vertikálnych dohôd musí byť štruktúra trhu. Čím je
efektívnejšia tzv. inter-brand súťaž, tým pravdepodobnejšie prevážia prosúťažné aspekty
vertikálnych dohôd. Komisia taktiež priznala, že neuplatňovala dôslednú ekonomickú analýzu
vertikálnych dohôd v súvislosti s aplikáciou článku 101 ods. 1 ZFEÚ, pričom ju prenechávala
rozhodovacej praxi v súvislosti s článkom 101 ods. 3 ZFEÚ. Konzistentný prístup však Komisia
zachovala vo vzťahu k vertikálnym dohodám, ktorých cieľom bola izolácia resp. udelenie absolútnej
teritoriálnej výhody, pričom tieto dohody považuje za per se zakázané a zbavuje ich tak ochrany,
ktorá môže vyplývať z článku 101 ods. 3 ako aj 101 ods. 1 ZFEÚ. Zelená kniha ponúkla niekoľko
čiastočne inovatívnych riešení a zlepšení. V prvom prípade Komisia navrhovala zachovať pôvodný
systém t.j. formalistický prístup pri posudzovaní vertikálnych dohôd podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ
v kombinácií so skupinovými výnimkami. Druhý variant ponúkal rozšírenie pôsobnosti skupinových
výnimiek, zatiaľ čo tretia možnosť práve naopak počítala s obsahovo zameranejšími nariadeniami
o skupinových výnimkách. V neposlednom rade posledný návrh preferoval ekonomickú analýzu
vertikálnych dohôd podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ, podporenú existenciou nariadení o skupinových
výnimkách. V tom čase bolo zrejmé, že Komisia čelila dileme. Na jednej strane si uvedomovala, že
široká pôsobnosť článku 101 ods. 1 ZFEÚ má často krát negatívny dopad na vertikálne dohody,
ktoré neobmedzujú ani neohrozujú efektívnu súťaž na vnútornom trhu, avšak bola si vedomá
finančnej náročnosti dôkladných ekonomických analýz. Konkrétnejšie návrhy Komisia ponúkla
10
v rozšírení pôvodnej Zelenej knihy v tzv. Follow-up to the Green Paper on Vertical Restrains v roku
1999. Zamerala sa už na podporu viac ekonomického prístupu k vertikálnym dohodám a existencie
jedného nariadenia o skupinovej výnimke.
Komisia nebola kritizovaná len pre jej vlastné procesy, ale aj pre jej ignorantský vzťah
k judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktorý už v roku 1982 v prípade Nungesser uviedol, že
„je nevyhnutné preskúmať v tomto prípade exkluzívnu povahu tejto licencie, či v rozsahu v ktorom je
otvorenou licenciou má povahu ochrannú alebo narušujúcu súťaž v zmysle článku 85 (1)
11
zmluvy.“ Súdny dvor sa prikláňal v dôslednej ekonomickej analýze prípadu a váženiu prosúťažných
12
a protisúťažných efektov dohody. Svoj prístup potvrdil aj v prípade Pronumptia a čiastočne
13
Métropole . Ako už bolo uvedené Komisia nebola entuziastická v aplikácií ekonomickej analýzy
a pre svoje tvrdenia (najmä pre stotožňovanie obmedzenia súťaže s obmedzením voľnosti
správania sa subjektov na trhu) bola kritizovaná. V Bielej knihe (White Paper on Modernization of
Rules Implementing Articles 85 and 86 of the EC Treaty), ktorá bola vydaná v roku 1999, Komisia
uviedla, že sa stotožňuje s prístupmi Súdneho dvora Európskej únie tak, ako boli obsiahnuté
v prípadoch Nungesser a Pronumptia. V praxi to znamenalo, že Komisia pristúpila k posudzovaniu
a balansovaniu prosúťažných a protisúťažných efektov vertikálnych dohôd v súvislosti s aplikáciou
článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Argumentovala však, že systematické využívanie tzv. rule of reason
prístupu (zjednodušene vysvetlené ako posudzovanie prosúťažných a protisúťažných dopadov) pri
článku 101 ods. 1 ZFEÚ odstrčí do úzadia praktickú aplikáciu článku 101 ods. 3 ZFEÚ, ktorý bol
podľa jej názoru vystavaný na aplikácií rule of reason. Hoci táto argumentácia bola podporená
rozhodnutím v prípade Métropole, odborná verejnosť sa zhodla na tom, že balansovanie
prosúťažných a protisúťažných efektov vertikálnych dohôd v súvislosti s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ
je prínosné a stále necháva priestor pre aplikáciu článku 101 ods. 3 ZFEÚ v kvalitatívne iných
prípadoch (napr. skupinové výnimky).

9
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Nové nariadenie o skupinovej výnimke bolo prijaté 22. decembra 1999 a vstúpilo do platnosti
14
1. júna 2000. Vymedzilo kategóriu vertikálnych dohôd, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú
podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 ZFEÚ. Vzhľadom na celkovú pozitívnu skúsenosť
s uplatňovaním uvedeného nariadenia, ktoré bolo účinné do 31. mája 2010, ako aj pri zohľadnení
ďalších skúseností získaných od jeho prijatia, bolo dňa 20. apríla 2010 prijaté nové nariadenie č.
330/2010.
3

BLOKOVÁ VÝNIMKA – VZŤAH ČLÁNKU 101 ODS. 1 ZFEÚ A ČLÁNKU 101 ODS. 3
ZFEÚ
V nadväznosti na predchádzajúci text, preambula nariadenia č. 330/2010 uvádza, že do
kategórie dohôd, ktoré možno považovať za dohody zvyčajne spĺňajúce podmienky článku 101 ods.
3 ZFEÚ, patria vertikálne dohody o nákupe alebo predaji tovarov alebo služieb, ak sú tieto dohody
uzatvorené medzi nekonkurujúcimi podnikmi, medzi určitými konkurentmi alebo určitými
združeniami maloobchodníkov s tovarom. Nie je preto potrebné vymedzovať vertikálne dohody,
ktoré by mohli spadať do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Takéto vymedzenie
pravdepodobne ani nie je možné, nakoľko pri individuálnom posudzovaní dohôd podľa článku 101
ods. 1 ZFEÚ sa musí zohľadniť niekoľko faktorov, a to najmä štruktúra trhu na strane ponuky
a dopytu. Výhoda skupinovej výnimky spočíva v tom, že sa obmedzuje len na tie vertikálne dohody,
v prípade ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101
ods. 3 ZFEÚ.
Väčšina vertikálnych obmedzení môže mať vplyv ohrozujúci hospodársku súťaž iba vtedy, ak
je hospodárska súťaž na jednej alebo viacerých úrovniach obchodu neefektívna a nedostatočná, t. j.
ak na jednej strane alebo na obidvoch úrovniach dohody má subjekt určitý stupeň vplyvu na trhu.
Pokiaľ nie sú obsahom vertikálnej dohody závažné obmedzenia hospodárskej súťaže (hardcore
restriction), nariadenie č. 330/2010 vytvára predpoklad legálnosti pre vertikálne dohody v závislosti
od podielu dodávateľa alebo kupujúceho na trhu, teda od rozsahu, v ktorom tieto podniky čelia
konkurencii ostatných dodávateľov tovaru alebo služieb, ktoré ich zákazníci považujú z dôvodu
vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného využitia za vzájomne zameniteľné. Najdôležitejším
ustanovením obsiahnutým v nariadení č. 330/2010 je článok 2, ktorý uvádza, že „článok 101 ods. 1
15
ZFEÚ sa nevzťahuje na vertikálne dohody“. Článok 3 nariadenia č. 330/2010 rozhoduje o
uplatnení blokovej výnimky podľa podielu dodávateľa na trhu, na ktorom predáva zmluvný tovar
alebo služby, a podielu kupujúceho na trhu, na ktorom nakupuje zmluvný tovar alebo služby.
Skupinovú výnimku možno uplatniť, ak podiel dodávateľa na trhu ani podiel kupujúceho na
relevantnom trhu neprekračuje 30 %. Pokiaľ podiel na trhu prekročí prahovú hodnotu 30 %, nie je
možné predpokladať, že sa na vertikálne dohody ex lege vzťahuje článok 101 ods. 1 ZFEÚ, alebo
že nespĺňajú podmienky uvedené v článku 101 ods. 3 ZFEÚ.
Už naradenie č. 2790/99 bolo považované za nariadenie nového typu (new-style block
exemption). Pôvodná formulácia nariadení o skupinových výnimkách obsahovala zoznam tzv.
bielych klauzúl, ktoré boli vo vertikálnych dohodách dovolené a zoznam čiernych klauzúl, ktoré boli
zakázané. Nové nariadenia o blokových výnimkách už obsahujú len zoznam čiernych klauzúl
a uplatňuje sa pravidlo, že všetko je dovolené, ak to nie je výslovne zakázané. Nariadenie č.
330/2010 obsahuje v článku 4 zoznam závažných obmedzení, ktoré vedú k vylúčeniu celej
vertikálnej dohody z pôsobnosti uplatňovania nariadenia o skupinovej výnimke. Tento zoznam
závažných obmedzení sa vzťahuje na vertikálne dohody týkajúce sa len obchodu v rámci Únie. Ak
je takéto závažné obmedzenie obsiahnutie v texte vertikálnej dohody predpokladá sa, že dohoda
spadá do pôsobnosti článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Ďalej to vedie aj k predpokladu, že táto dohoda
pravdepodobne nespĺňa podmienky článku 101 ods. 3 ZFEÚ, a preto nedôjde k uplatneniu
skupinovej výnimky. Je však štandardné, že európske právo umožňuje z výnimiek výnimky, a preto
aj tieto podniky môžu preukázať v jednotlivých prípadoch pozitívne účinky na hospodársku súťaž
podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ. Ak sú schopné odôvodniť, že už spomínané pozitívne účinky sú
14

Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3
zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 336, 29.12.1999, s.
21)
15
Článok 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov

429

podmienené zahrnutím závažného obmedzenia do dohody, a že vo všeobecnosti sú inak splnené
všetky podmienky článku 101 ods. 3 ZFEÚ, Komisia je povinná efektívne zhodnotiť pravdepodobné
negatívne účinky na hospodársku súťaž pred konečným zhodnotením splnenia podmienok článku
101 ods. 3 ZFEÚ. Je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že vertikálne obmedzenia môžu mať
pozitívne účinky najmä podporovaním necenovej hospodárskej súťaže a zlepšovaním kvality služieb
na trhu. Ak spoločnosť nemá dostatočný vplyv na trhu, pokúša sa zvyčajne o zvýšenie svojich
ziskov optimalizáciou svojej distribučnej a výrobnej politiky.
V neposlednom rade je dôležité upriamiť pozornosť čitateľa na článok 5 nariadenia č.
330/2010, ktorý vylučuje určité záväzky z pôsobnosti nariadenia o skupinovej výnimke napriek tomu,
že nie je prekročená prahová hodnota podielu na trhu. Nariadenie o skupinovej výnimke sa však
naďalej uplatňuje na zostávajúcu časť vertikálnej dohody, ak je táto časť oddeliteľná od záväzkov,
ktoré nie sú predmetom výnimky.
Problematika uplatniteľnosti nariadenia č. 330/2010 sa dá zhrnúť nasledovne. Nariadenie o
skupinovej výnimke vyníma vertikálne dohody z pôsobnosti článku 101 ods. 1 ZFEÚ pod
podmienkou, že neobsahujú žiadne zo závažných obmedzení uvedených v článku 4 nariadenia č.
330/2010 a ani sa touto vertikálnou dohodou žiadne závažné obmedzenie nevykonáva v praxi. Ak je
v znení vertikálnej dohody obsiahnuté čo i len jedno zo závažných obmedzení, dohoda nepožíva
ochranu nariadenia o skupinovej výnimke ako celok. V prípade závažných obmedzení sa
neuplatňuje oddeliteľnosť. Toto pravidlo sa uplatní na vylúčené obmedzenia uvedené v článku 5
nariadenia č. 330/2010. V takomto prípade sa výhody skupinovej výnimky zrušujú len v takom
rozsahu a len pre tú časť vertikálnej dohody, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v článku 5.
4

DVOJSTRANNÁ ARGUMENTAČNÁ LÍNIA
Právna prax ani teória nezastávajú jednoznačný názor v tom, do akej miery sú vertikálne
dohody ekonomicky škodlivé a v akej miere obmedzujú hospodársku súťaž. Tak ako už bolo vyššie
naznačené, hlavný problém spočíva v rôznom prístupe Súdneho dvora Európskej únie a Komisie
k otázkam ich posudzovania. Niektorí veria, že vertikálne dohody nie sú škodlivé vôbec, resp. sú
škodlivé len vtedy, ak subjekty tejto dohody majú významný trhový podiel na relevantnom trhu. Na
druhej strane objavujú sa aj názory, ktoré presadzujú ekvivalentný prístup v otázkach horizontálnych
dohôd a vertikálnych dohôd, opierajúc svoju argumentáciu o fakt, že vertikálne obmedzenia môžu
mať na relevantnom mnoho protisúťažných efektov.
Prvá skupina názorov argumentuje nasledovne. V prvom rade poukazujú na fakt, že výrobca
sa rozhoduje sám, akým spôsobom svoj produkt uvedie na trh. Je prirodzené, že s cieľom
dosiahnuť zisk si vyberie tú najefektívnejšiu možnosť. Napríklad sa výrobca rozhodne udeliť
exkluzívnu licenciu jednému predajcovi. Ak sa však rozhodol nesprávne, „trh ho potrestá sám“,
najmä tým, že nebude dosahovať zisk. Súťažné autority by preto nemali zasahovať do
marketingových stratégií výrobcov, keďže to nie je ich primárna funkcia. Ako druhý argument
uvádzajú, že výrobca, ktorý uvedie na trh produkt takýmto spôsobom, vôbec neobmedzuje output
vo väčšej miere. Ide len o spôsob, akým sa v rámci distribučného reťazca produkt uvedie. Ďalej
argumentujú tým, že v mnohých prípadoch prevážia pri vertikálnych dohodách prosúťažné efekty.
Distribútor, ktorý bude ako prvý predávať novú značku alebo má ako prvý predávať existujúcu
značku na novom trhu, čím si zabezpečí skutočný vstup na relevantný trh, sa môže zaviazať, že
vynaloží značné investície, kde predtým nebol žiaden dopyt po tomto výrobku od tohto výrobcu.
Tieto výdavky môžu často prepadnúť a za takých okolností, a pri takom riziku, distribútor nemusí
uzatvoriť dohodu o distribúcií bez ochrany na určité obdobie proti aktívnemu alebo pasívnemu
16
predaju na jeho území alebo jeho skupine zákazníkov inými distribútormi. Je prirodzené, že ak je
distribútor ochotný vynaložiť náklady na uvedenie produktu na trh, bude vyžadovať určitú
kompenzáciu. Preto je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade síce vertikálna dohoda obmedzí
intra-brand súťaž (predaj bude obmedzený len na jedného distribútora), ale de facto sa na trh
uvedie nový produkt, ktorý by možno bez doložky exkluzivity nebol žiaden distribútor ochotný
podporiť, čím sa posilní inter-brand súťaž. Robert Bork vo svojom diele The Antitrust Paradox,
A policy at War with Itself zašiel názorovo ďaleko, keď uviedol, že vertikálna dohoda je len istá
forma vertikálnej integrácie cez prizmu zmluvy, ktorá ani nedosahuje takú úroveň integrácie, ktorá
by mohla nastať, ak by sa výrobca a distribútor/predajca stretli v jednej osobe. Pokračoval, že ide
16
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len o jednu inštanciu koordinácie ekonomických aktivít, ktorá je všadeprítomná v ekonomickom
svete a na ktorej závisí naše blaho. Poukázal na fakt, že vertikálna forma kontroly nikdy nevytvorí
17
obmedzenie v tom, že by bolo zabránené uviesť produkt na trh.
Na druhej strane súťažných vôd stoja tí, ktorí vnímajú vertikálne dohody ako skryté
nebezpečenstvo. V prvom rade poukazujú na uzavretie trhu. Ak výrobca uzatvorí exkluzívny
kontrakt s určitými predajcami, môže byť zložité pre iných výrobcov sa dostať na trh, nakoľko už
môžu byť predajcovia „exkluzívne rozpredaní“. Ide najmä o situácie dotýkajúce sa lepších predajní.
Táto situácia môže viesť k tomu, že menší výrobca sa pri konkurencií ekonomicky silnejších
výrobcov nepretlačí na trh. Ďalší argument poukazuje na negatívny dopad dohody na spotrebiteľov,
najmä ak exkluzívna alebo selektívna distribúcia vedú k tomu, že sú spotrebiteľom vnucované
nechcené „balíky služieb“, ktoré zahŕňajú bežnú cenu produktu, marketingové náklady, po-predajné
služby (napr. údržba produktu). Autorka s týmto argumentom príliš nesúhlasí, nakoľko si nemyslí, že
servis produktov je automatický spätý s predajcom. Problém vidí skôr v skrytých nákladoch, ktoré
vertikálna dohoda prenáša na produkt. Napríklad, ak si je výrobca vedomý finančnej kontribúcie
predajcovi v snahe zabezpečiť exkluzívny predaj jeho produktov na relevantnom trhu alebo viceversa, ak chce predajca získať exkluzivitu predaja určitých produktov, tento často krát nemalý
finančný výdavok sa vykompenzuje práve tým, že buď jedna strana alebo druhá strana navýši cenu
produktu a tým dochádza k poškodeniu spotrebiteľa. Odporcovia vertikálnych dohôd sa ďalej
opierajú o tvrdenie, že vertikálne dohody môžu slúžiť ako maska pre reálne kartely. Výrobca udelí
exkluzívnu distribúciu jednému distribútorovi, zatiaľ čo ten už uzavrel horizontálnu dohodu s inými
distribútormi a výsledkom môže byť teritoriálne rozdelenie relevantného trhu. V neposlednom rade
spočíva argumentácia v poukazovaní na hlavné ciele, ktoré právo Európskej únie sleduje, a to
vytvorenie vnútorného trhu bez akýchkoľvek bariér, a preto by súkromný sektor nemal tieto bariéry
18
vytvárať len za účelom dosiahnutia zisku.
5

ZÁVER
Problematika vertikálnych dohôd je určite v dnešnej dobe aktuálna. Nie vo vzťahu k ich
pojmovému vymedzeniu, ale vo vzťahu k ich posudzovaniu. Je zjavné, že Komisia musí neustále
pracovať na vývoji svojich mechanizmov tak, aby vedela v čo najkratšom čase zareagovať na
meniace sa trendy na trhu, ktoré prinášajú stále nové problémy. Formalistický prístup
k posudzovaniu tak flexibilných nástrojov podnikateľov, akými sú vertikálne dohody, spôsobuje viac
negatívnych ako pozitívnych dôsledkov. Pozitívne sa dá hodnotiť snaha o precizovanie nariadení
o skupinových výnimkách a ich postupné zlučovanie do jedného funkčného mechanizmu. Je
nepochybné, že argumentácia oboch názorových prúdov má svoje opodstatnenie, avšak akékoľvek
povoľovanie úzd v kontexte narušovania hospodárskej súťaže môže spustiť nekontrolovanú lavínu
obmedzení, na ktoré v konečnom dôsledku doplatia koncové subjekty reťazca – spotrebitelia.
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PRÍBEH O PROKÚRE. DVE STRANY TEJ ISTEJ MINCE?
Marko Deák
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá rozdielnym prístupom súdnej praxe vo vzťahu
k otázke subsidiárnej aplikácie ustanovení o zmluvnom zastúpení podľa občianskeho zákonníka na
konanie prokuristu. V príspevku autor hľadá odpoveď na otázku, či do rozsahu prokuristovho
oprávnenia spadá per se i oprávnenie splnomocniť ďalšiu osobu na úkon spojený s prevádzkou
podniku podnikateľa. Autor v príspevku konfrontuje závery Najvyšších súdov Slovenskej republiky
a Českej republiky, upozorňuje na interpretačné úskalia komentovaných rozhodnutí a v pozadí
nastoľuje otázku hraníc súdneho výkladu práva.
Kľúčové slová: Rozsah oprávnení prokuristu, možnosť prokuristu splnomocniť ďalšiu osobu.
Abstract: Submitted contribution deals with different approaches of court decisions in relation to the
question of subsidiary application of provisions of Civil code regulating contract agency for actions of
procurator. Author searches for the answer to question, if the scope of the procurator authorization
covers competence to authorize another person to act in an issue connected with the operation of
the business enterprise. Author contrasts the decisions of the Highest Courts of Slovak republic and
Czech republic, points out interpretative difficulties of commented decisions and in background he
outlines the limits of judicial interpretation of law.
Key words: Scope of procurator authority, competence of procurator to authorize another person.
1

ÚVOD
Problematika prokúry sa opakovane dostáva do zorného poľa záujmu teoretikov obchodného
práva. Impulzom pre opakujúci sa záujem o problematiku prokúry je predovšetkým podnikateľská
prax, ktorá každodenne prináša nové otázky z oblasti správy obchodných korporácií. Na uvedené
otázky musí teória obchodného práva poskytnúť presvedčivé odpovede predovšetkým za účelom
zabezpečenia istoty v obchodnom styku. Podnikateľskú prax zaujímajú skôr konkrétne riešenia než
1
siahodlhé úvahy teoretikov, pretože ju zaujíma hlavne to, čo platí - menej už to, prečo to platí.
V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať otázkam rozsahu oprávnení prokuristu predovšetkým
vo vzťahu k oprávneniu prokuristu splnomocniť na konanie (spadajúce do limitov jeho
zastupiteľského oprávnenia) tretiu osobu (napr. radového zamestnanca). Impulzom pre nasledujúcu
úvahu boli odlišné závery rozhodovacej praxe Najvyšších súdov Slovenskej republiky a Českej
republiky na uvedenú otázku, čo pri hypotéze totožnosti právnej úpravy logicky musí vyvolávať
pochybnosti o správnosti jedného z prijatých záverov.
2

VÝCHODISKÁ
Na prokúru možno nazerať z viacerých uhlov pohľadu. Jedným z možných je zorný uhol
správy a riadenia obchodnej korporácie. Obchodná spoločnosť je ako korporácia komplexita,
ktorej cieľom je organizácia podnikania za súčasného znižovania nákladov využitím synergického
2
efektu špecializáciou. Platná právna úprava vychádza z predstavy, že právnická osoba môže svoju
vôľu voči tretím osobám nesprostredkovane prejaviť prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu,
3
ktorého konanie sa považuje za osobné konanie právnickej osoby. Právnická osoba s ohľadom na

1

Karel Eliáš. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část.
Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 652, str. 63.
2
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, str. 107.
3
Konanie iných osôb môže mať pre právnickú osobu zaväzovacie účinky z titulu zastúpenia.
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svoj fiktívny charakter nevie navonok prejaviť svoju spôsobilosť na právne úkony vo všetkých
4
veciach inak,ako konaním štatutárneho orgánu.
V teórii sa hovorí o dvojakej pôsobnosti štatutárneho orgánu – jednak o jeho vonkajšej
pôsobnosti(teda o jeho generálnom konateľskom oprávnení) a jednak o jeho vnútornej
pôsobnosti(do ktorej spadá predovšetkým obchodné vedenie spoločnosti). Obchodné vedenie
5
spoločnosti, ono riadenie činnosti spoločnosti, je reálnym mocenským základom postavenia
štatutárneho orgánu, pretože výkon konateľskej pôsobnosti, ktorý môže byť prinajmenšom ad hoc
prenesený na zástupcu, je len vonkajším prejavom toho, čo bolo vo vnútri spoločnosti v rámci
6
výkonu obchodného vedenia rozhodnuté. Na procese rozhodovania o chode spoločnosti sa okrem
členov štatutárneho orgánu v rôznej miere podieľajú aj rozhodujúci spoločníci (akcionári)
7
a vrcholový manažment spoločnosti. Obzvlášť u veľkých korporácií však bude nemožné, aby
o všetkých otázkach spadajúcich pod pojem obchodného vedenia rozhodoval štatutárny orgán.
Požiadavka kvalitnej správy záležitostí obchodnej korporácie so starostlivosťou riadneho hospodára
spravidla vylučuje, aby o všetkom, čo sa v nej každodenne deje, rozhodoval výlučne štatutárny
orgán. To by vzhľadom k jeho obmedzenej kapacite viedlo k blokácii rozhodovacích
8
procesov. Štatutárny orgán nemá v mnohých prípadoch pod tlakom rôznych okolností
priestor márniť čas hľadaním tej najostrejšej ihly v kope sena: úloha je, nájsť tam čo
9
najrýchlejšie akúkoľvek ihlu, s ktorou sa dá slušne šiť. Ťažko možno tvrdiť, že do obchodného
vedenia spoločnosti s niekoľkými tisíckami zamestnancov, ktoré musí osobne vykonať štatutárny
orgán, možno zahrnúť rozhodovanie o nákupe kopírky, o uzatvorení pracovnej zmluvy s radovým
10
zamestnancom alebo o uverejnení reklamného inzerátu.
2.1

Prokúra ako prvok správy korporácie
Ak vieme všeobecne kto a kedy menom korporácie koná, čo je nutný výsledok jej fiktívnej
podoby, je možné tento fakt ďalej rozvíjať a dať možnosť jeho zmluvného či zákonného rozšírenia
resp. iným modifikáciám. Zatiaľ čo zmluvné modifikácie sú vecou vôle, a stoja tak na korporácii,
11
zákonné nastávajú bez ohľadu na túto vôľu a chránia dobrú vôľu tretích osôb. Vzhľadom na
12
charakter prokúry, ktorá čo do dôsledkov vytvára z prokuristu podnikateľovo alter ego, prokúra
predstavuje mechanizmus, ktorým si podnikateľ rozširuje možné spôsoby vlastného prejavu vôle,
čím v dôsledku dochádza k multiplikácii spôsobov konania podnikateľa. Rozhodnutie o tom, či
korporácia toto rozšírenie možnosti konania využije, v konečnom dôsledku náleží (vzhľadom na
13
skutočnosť, že pravidlá pre tvorbu vôle korporácie a jej prejav navonok sú vecou vlastníka ),
14
ekonomickým vlastníkom korporácie (teda akcionárom či spoločníkom). Ich motívom bude pri
4

Patakyová, M. Prejav vôle podnikateľa v právnych vzťahoch. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae. Tomus XXVI, str. 168. Alebo Havel, B. Quo vadis obchodní vedení. Obchodněprávní
revue č. 3/2010, str. 70.
5
Viď ustanovenie § 191 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb., v aktuálnom znení,
ďalej len ObchZ): Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť
spoločnosti a koná v jej mene.
6
Eliáš, K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník č.
4/1999, str. 300, 301.
7
Husár, J. In Csach, K., Doležal, T., Husár, J., Suchoža, J., Širicová, Ľ. (ed.) Profesijná
zodpovednosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, str. 343.
8
Eliáš, K. Hodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů. Bulletin advokacie č. 9/2010, str.
27.
9
Citát Petra Hajna. Podľa Eliáš, K. Hodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů. Bulletin
advokacie č. 9/2010, str. 27.
10
Rada, I. Souběh znovu a jinak. Právní rádce č. 6/2009, str. 8.
11
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních
korporací. Praha: Auditorium, 2010, str. 90.
12
Malovský-Wenig, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947, str. 147.
13
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních
korporací. Praha: Auditorium, 2010, str. 101.
14
Som si vedomý nepresnosti uvedenej formulácie vzhľadom na subjektivitu obchodnej spoločnosti.
Korporácia je však majetok, teda niečo, čo je možné vlastniť, hoci majetok korporácie vlastní sama
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15

obchodných korporáciách značné zlepšenie komunikačných schopností korporácie. Niektorí autori
rozsah konateľského (či zastupiteľského) oprávnenia prokuristu vykladajú tak široko, že
rozhodnutím podnikateľa o udelení prokúry a o vymenovaní prokuristu podnikateľ vymenuje osobu
16
oprávnenú konať namiesto štatutárneho orgánu s účinkami konania štatutárneho orgánu.
3

AXIÓMY PROKÚRY
Súkromné právo nedokáže predikovať, čo môže nastať, a teda nedokáže pre tieto prípady
nájsť normatívne riešenie. Súkromné právo však smeruje k udržaniu a podpore sociálneho bytia,
ktoré je vždy neurčiteľné a preto používa nástroje, ktoré s tým počítajú. Jedným z týchto nástrojov je
17
predovšetkým právny inštitút, ktorého obsah je daný teóriou. Vychádzam z toho, že zložité
vzťahy platia preto, že platia vzťahy jednoduchšie, ktorými je zložitý vzťah determinovaný. Aby sme
pochopili zložitý vzťah, musíme ho rozložiť na vzťahy jednoduchšie. Postupným rozkladaním
zložitého sa dostávame k stále jednoduchšiemu, až nakoniec narazíme na vzťahy či pojmy, ktoré už
nemožno rozkladať a nejakým spôsobom odôvodniť. To sú tzv. axiómy. Tieto boli účelovo zvolené
18
a vytvorené, aby tvorili normy pre myslenie pod nimi. Prokúra spadá do inštitútu zastúpenia, na
ktorého základoch je vybudovaná a ktorého je neodmysliteľnou súčasťou predovšetkým v otázkach
konania podnikateľov. Tým, že prokúra je vybudovaná na základoch zastúpenia, bude v prípadoch
aplikačných nejasností potrebné sporné otázky interpretovať v súvislosti s právnou úpravou inštitútu
zastúpenia.
3.1

Definičné vymedzenie prokúry
Prokúra je druhom zastúpenia podnikateľa. Pôvodom je prokúra nástrojom rakúskeho
a nemeckého práva. Môže ju udeliť len tzv. protokolovaný (či registrovaný podnikateľ), pričom môže
byť udelená len fyzickej osobe. Výnimočnosť prokúry je predurčená účelom, rozsahom a zákonom
ustanovenými predpokladmi vzťahujúcimi sa na osoby zúčastnené na obchodnoprávnom vzťahu
prokúry. Účel prokúry spočíva v zastupovaní podnikateľa pri všetkých právnych úkonoch, ku
ktorým dochádza pri prevádzke podniku, bez toho, aby prokuristovi (zástupcovi) musel udeliť
osobitné plnomocenstvo a v ňom určiť rozsah jeho oprávnenia. Na rozdiel od zmluvného zastúpenia
19
formalizovaného plnomocenstvom, účel a rozsah prokúry je daný zákonom. Zákonné vymedzenie
rozsahu konateľského oprávnenia prokuristu je zároveň jeho obmedzením, nakoľko oprávnenie sa
nevzťahuje na úkony, ktoré nemožno subsumovať pod množinu úkonov spojených s prevádzkou
podniku. Zatiaľ čo určenie rozsahu zastupiteľského oprávnenia pri zmluvnom zastúpení je celkom
na uvážení principála, pri prokúre je jeho rozsah daný ex lege a principál (podnikateľ) ho nemôže
prejavom vôle s účinkami voči tretím osobám rozšíriť alebo zúžiť (s výnimkou úkonov vo vzťahu
k nehnuteľnostiam).
3.2

Prokúra je zastúpenie. Zmluvné či zákonné?
Väčšina doktríny uvádza, že prokúra je zvláštnym druhom zmluvného zastúpenia, ktoré je
20
charakteristické pre obchodné vzťahy, pričom rozsah zastupiteľského oprávnenia prokuristu je

korporácia. Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy
obchodních korporací. Praha: Auditorium, 2010, str. 178.
15
Krebs, P., Lieb, M. In Schmidt, K. a kol. Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Band 1.
Erstes Buch. Handelsstand. §§ 1-104. München: Verlag C.H. Beck, 1996, str. 593.
16
Černejová, A. In Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. zväzok. 3. vydanie.
Bratislava: Iura Edition, 2012, str. 89.
17
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních
korporací. Praha: Auditorium, 2010, str. 17.
18
Citované podľa Frinta, O. Právnické osoby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
2008, str. 67, 68.
19
Vykročová, J. In Suchoža, J., Husár, J. a kol. Obchodné právo. 1. vydanie. Bratislava: Iura
Edition, 2009, str. 174.
20
Outlá, A. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část.
Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 104. Alebo Vykročová, J. In Suchoža, J.,
Husár, J. a kol. Obchodné právo. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2009, str. 174.
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21

vymedzený zákonom. Prokurista je síce príkazníkom, ale vystupuje v mimoriadnej situácii danej
splnomocnením na všetky úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. I prokurista je teda
22
zástupca. Právny vzťah medzi prokuristom (agentom) a podnikateľom (principálom) sa bude
23
tradične zakladať mandátnou zmluvou. Možno sa však stretnúť so záverom, že prokúra je prípad
24
zákonného zastúpenia. Pre úplnosť možno dodať, že sa objavil aj názor, podľa ktorého je prokúra
25
inštitút zákonne-zmluvný.
Prikláňam sa k záveru, že prokúra je druhom zmluvného zastúpenia. Rozlišovacím kritériom,
ktoré odlišuje zmluvné od zákonného zastúpenia je tzv. právny dôvod vzniku zastúpenia. Mám
zato, že ak právnou skutočnosťou, ktorá zakladá právny vzťah zastúpenia, je prejav vôle (právny
úkon) principála, ide o prípad zmluvného zastúpenia. Hoci pri prokúre sú prítomné silné
verejnoprávne elementy (povinný zápis v obchodnom registri, konštitutívny charakter zápisu
prokuristu do obchodného registra, kogentné vymedzenie rozsahu oprávnenia prokuristu a iné),
základnou axiómou pri prokúre zostáva prejav vôle principála (podnikateľa), ktorý z hľadiska správy
obchodnej spoločnosti prejaví záujem vybaviť konkrétnu fyzickú osobu obdobným rozsahom
spôsobilosti na právne úkony, ako má sám principál. Teda esenciálnym predpokladom vzniku
prokúry je prejav vôle principála (podnikateľa) o tom, že si chce vytvoriť ono alter ego. Z tohto
pohľadu je zrejmé, že prokúra musí byť prípadom zmluvného zastúpenia. Skutočnosť, že rozsah
zastupiteľského oprávnenia prokuristu je kogentne špecifikovaný v právnej norme nemôže na vyššie
26
uvedenom závere nič meniť, nakoľko je len prejavom princípov, na ktorých je inštitút prokúry
vybudovaný s akcentom na istotu a flexibilitu pri konaní (resp. zastupovaní) podnikateľa. Záver, že
27
prokúra predstavuje prípad zmluvného zastúpenia je prijímaný ako väčšinový. Tento záver
28
zastáva aj súdna prax.
Prokúra predstavuje zvláštne splnomocnenie, ktoré je možné použiť len v podnikateľských
29
vzťahoch. Ide o najširšie splnomocnenie, pretože oprávňuje na všetky úkony, ku ktorým dochádza
30
pri prevádzke podniku. Platí to aj pre úkony, na ktoré sa inak vyžaduje osobitné splnomocnenie.
3.3

Je prokúra schopná vlastného života alebo potrebuje zastúpenie pre naplnenie
vlastnej podstaty?
Vyššie som uviedol, že prokúra je vybudovaná na inštitúte zastúpenia. Znamená to ale, že
prokúra je bytostne spojená či priamo závislá na úprave zastúpenia? Nevyžadujú špecifiká
21

Patakyová, M. In Žitňanská, L., Ovečková, O. a kol. Základy obchodného práva. Zväzok I.
Bratislava: Iura Edition, 2009, str. 73.
22
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, str. 166.
23
Stanislav Plíva. In Černá, S., Čech, P. (eds) a kol. Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým
narozeninám. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 303 s., str. 229.
24
Patakyová, M. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha: C.H.
Beck, 2010, 1219 s., str. 41.
25
In Lamačka, J. Postavenie prokuristu verus postavenie likvidátora počas likvidácie spoločnosti.
Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2010, str. 44. Prokúra sa práve preto svojimi prvkami, vďaka
ktorým je identifikovaná ako nie rýdzo zmluvný inštitút, ale inštitút zákonne-zmluvný, teda,
zmiešaný, odkláňa od inštitútu zastúpenia upraveného v § 22 ods. 1 ObčZ.
26
Opačne napr. Monika Jurčová. In Lazar, J. a kol. Občianske právo hmotné. I. zväzok. 1. vydanie.
Bratislava: Iura Edition, 2010, str. 176. Súdna prax sa k uvedenému záveru priklonila napr.
v rozhodnutí NS SR zo dňa 10. 04. 2002, sp. zn.: 6 Obo 226/2001.
27
Za všetky napr.: Pelikánová, I., Přibyl, Z., Opltová, M., Knap, K. Základy obchodního práva. 2.
vydání. Aleko, 1991, str. 30. Pelikánová, I., Plíva, S., Přibyl, Z., Černá, S., Vít, J., Zahradničková, M.
Obchodní právo. I. díl. Praha: Codex, 1993, str. 85. Dědič, J., Kopáč, L. Obchodní zákonník. Praha:
Prospektum, 1995, str. 7. Z novších prác napr.: Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 1.
část. § 1-55. Praha: Linde, 2003, str. 192. Stanislav Plíva in Černá, S., Čech, P. (eds) a kol. Pocta
Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 303 s., str. 225.
28
Napr. rozhodnutie NS ČR zo dňa 25. 11. 2009, sp. zn.: 23 Cdo 2713/2009.
29
Štenglová, I. In Dědič, J., Štenglová, I., Kříž, R., Čech, P. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2012, 697 s., str. 445.
30
Černejová, A. In Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. zväzok. 3. vydanie.
Bratislava: Iura Edition, 2012, str. 89.
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obchodného styku zvláštne pravidlá pre úpravu vzťahov spojených s prokúrou nezávislých na
úprave zastúpenia? Pri ďalších úvahách vychádzam z toho, že ak je obchodný zákonník nemá
31
zvláštnu úpravu, je potrebné v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 ObchZ subsidiárne aplikovať právnu
32
úpravu zastúpenia v zmysle ustanovenia § 22 a nasl. Občianskeho zákonníka. Tento záver však
nie je prijímaný jednoznačne.
V teórii sa objavil názor, že zriadenie prokúry a vymenovanie prokuristu nie je aktom
udelenia plnomocenstva a prokurista nie je splnomocnencom podľa ustanovenia § 31 ObčZ.
Udelenie prokúry je rozhodnutím podnikateľa, ktoré zápisom do obchodného registra vyvolá účinky
33
zákonného splnomocnenia. Uvedený záver považujem za diskusný.
Vychádzam totiž z toho, že prokúra predstavuje zmluvné zastúpenie, ktoré vzniká v dôsledku
uzatvorenia zmluvy o plnomocenstve v zmysle ustanovenia § 23 ObčZ (resp. zmluvy o zastúpení či
zmluvy o prokúre, ktorá bude mať najčastejšie formu mandátnej zmluvy) medzi (budúcim)
prokuristom a podnikateľom. Uzatvorenie zmluvy o plnomocenstve nasledované udelením prokúry
možno podľa môjho názoru interpretovať ako udelenie plnomocenstva v zmysle ustanovenia § 31
ods. 1 ObčZ, ktoré je podmienkou pre využitie zastupiteľského oprávnenia založeného uvedenou
34
zmluvou. Formu, v akej podnikateľ ustanovuje fyzickú osobu za prokuristu, právna úprava
nestanoví. Vzhľadom na zápis prokúry do obchodného registra možno dovodiť, že sa vyžaduje
písomná forma splnomocnenia. Rozhodujúcou skutočnosťou, v akej bude prokúra zachytená, môže
byť spoločenská zmluva, zakladateľská listina, stanovy akciovej spoločnosti ale aj osobitná,
35
kvalifikovaná listina (napr. uznesenie valného zhromaždenia). Predpokladom vzniku prokúry je
36
jednak dohoda spoločnosti s prokuristom a jednak jej písomné udelenie. Samotnému
vystaveniu listiny udeľujúcej prokúru totiž musí predchádzať dohoda o plnomocenstve v zmysle
ustanovenia § 23 ObčZ. Udelenie prokúry nadobúda účinnosť jej zápisom do obchodného registra,
37
pričom zápis má konštitutívny charakter. Udelením prokúry podnikateľ splnomocňuje nositeľa
prokúry – prokuristu – ku všetkým právnym úkonom, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku,
38
a to i keď sa k nim inak vyžaduje zvláštne plnomocenstvo. Prokúra sa udeľuje právnym úkonom
podnikateľa, pričom právna úprava požaduje, aby udelenie prokúry bolo realizované písomnou
39
formou.
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že prokúra je síce špecifickým inštitútom zmluvného
zastúpenia, ktorý konkrétne aspekty zastúpenia reguluje odlišne od jeho všeobecnej úpravy, táto
skutočnosť ale nemôže zmeniť jej konštrukčný axióm – a síce zmluvné zastúpenie, z ktorého
vychádza a na ktorom je vybudovaná. Táto skutočnosť musí byť bratá na zreteľ pri interpretácii
otázok spojených s inštitútom prokúry.
31

Ustanovenie § 1 ObchZ: (1) Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové
vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
(2) Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky
nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich
nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet,
podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.
32
Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v aktuálnom znení, ďalej len ObčZ
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str. 78.
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Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 105.
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C.H. Beck, 2012, 697 s., str. 93.
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ČR, a.s., 2009, s. 1115, str. 79.
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3.4

Rozsah konateľského oprávnenia prokuristu
Jedným z charakteristických znakov prokúry ako inštitútu je široko koncipované oprávnenie,
ktoré prepožičiava prokuristovi. Široký rozsah prokúry je vyjadrením pre ňu charakteristických
zásad, a to zásady právnej istoty a ochrany tretích osôb, s ktorými prokurista prichádza do
styku. Tie sa tak môžu spoľahnúť, že má oprávnenie na príslušné konanie, teda že na právne úkony
40
v každom jednotlivom prípade nepotrebuje súhlas podnikateľa.
Rozsah zastupiteľského
oprávnenia je vymedzený v ustanovení § 14 ods. 1 ObchZ tak, že prokúrou splnomocňuje
podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa
na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Druhý odstavec citovaného ustanovenia stanoví, že
v prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto
oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že rozsah konateľského oprávnenia prokuristu je
vecne zviazaný s prevádzkou podniku. Jedinou zákonnou podmienkou záväznosti právnych
úkonov prokuristu pre podnikateľa je skutočnosť, že sa právne úkony prokuristu dotýkajú prevádzky
41
podniku. Prevádzkou podniku možno rozumieť uskutočňovanie všetkých faktických dispozícií
s majetkom tvoriacim podnik a právnych úkonov s tým spojených, ktoré majú za cieľ zaisťovať
hospodársku prosperitu podnikateľa a smerovať k účelu predmetu podnikania vytýčenému
42
v spoločenskej zmluve (čo u obchodných korporácií predstavuje dosahovanie zisku). Logickým
výkladom (argumentom a contrario) možno uzatvoriť, že úkony, ktoré sa prevádzky podniku
podnikateľa netýkajú, nebudú spať do konateľského oprávnenia prokuristu (tradične napr.
uzatvorenie zmluvy o predaji podniku, rozhodnutie o ukončení prevádzky podniku). Na druhej strane
zo zákonnej formulácie vyplýva, že prokurista nie je pri zastupovaní podnikateľa obmedzený
43
kritériom obvyklosti právnych úkonov. Rozsah zastupiteľského oprávnenia prokuristu bude
44
v konkrétnom prípade závislý od dvoch premenných – povaha podniku a povaha prevádzky.
Výsledok rovnice, ktorým vymedzíme okruh právnych úkonov, ku ktorým bude prokurista oprávnený,
bude predurčený dosadením konkrétnych údajov za uvedené premenné. Tieto závery si osvojila aj
súdna prax, podľa ktorej posudzovanie, či konkrétny právny úkon svojou povahou spadá do
prevádzky podniku, záleží na povahe podniku podnikateľa a jeho prevádzke, pričom nezáleží na
45
tom, ako je vymedzený predmet podnikania v obchodnom registri.
Rozsah oprávnenia možno na druhej strane vymedziť negatívne tak, že do medzí oprávnenia
nespadajú úkony, ktoré s prevádzkou podniku nesúvisia (napr. mimoriadne dispozície, ktoré sa
týkajú podniku alebo ktoré prevádzku podniku buď znemožnia alebo podstatne negatívne
46
ovplyvnia)
a taktiež do rozsahu oprávnenia prokuristu nebudú spadať dispozície
s nehnuteľnosťami v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 ObchZ (za predpokladu, že v prokúre nie sú
výslovne uvedené).
4

ZAHRANIČNÁ DOKTRÍNA
Nemecká literatúra poníma prokúru ako špeciálne, vo vzťahu k tretím osobám neobmedzené
obchodnoprávne plnomocenstvo so zákonom fixne stanoveným obsahom. Z tohto pohľadu nie je
prokurista nikto iný, než zamestnanec, ktorého rozsah pôsobnosti vo vzťahu k tretím osobám je
v záujme právnej istoty vymedzený v zákonom predpísanom (typizovanom) zastupiteľskom
47
oprávnení. Pojmový rozdiel medzi prokúrou a zmluvným zastúpením podľa občianskoprávnych
40
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predpisov spočíva v rozsahu zastupiteľského oprávnenia, ktorého rozsah pri zmluvnom zastúpení
podľa občianskoprávnych predpisov môže byť voľne určený prejavom vôle principála, čo pri prokúre
neplatí, pretože rozsah zastupiteľského oprávnenia prokuristu vymedzuje priamo zákon, v dôsledku
48
čoho je rozsah autonómie principála (obchodnej korporácie) v tejto oblasti obmedzený. Prokúra sa
49
chápe ako vysoko formalizované generálne plnomocenstvo v obchodných vzťahoch. Nie je nič
viac alebo menej, než plnomocenstvom, ktorým prokuristovi prepožičiava zákonom predpísané
50
zastupiteľské oprávnenie. Hoci je prokúra súčasťou zastúpenia ako všeobecného inštitútu
súkromného práva, zákonodarca vytvára pre prokúru zvláštne pravidlá, ktoré lepšie zodpovedajú
51
52
potrebám obchodného styku a slúžia tak istote a ľahkosti obchodného styku.
Vo vzťahu k rozsahu zastupiteľského oprávnenia prokuristu sa uvádza, že napriek jeho
neobmedziteľnosti v žiadnom prípade nemožno jeho rozsah ponímať tak, že prokurista je oprávnený
na akékoľvek konanie menom obchodnej korporácie. Splnomocnenie sa totiž vzťahuje len na
konanie, ktoré so sebou prináša prevádzka podniku (die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit
53
sich bringt). Z formulácie „so sebou prináša” (mit sich bringt) sa dovodzuje, že do rozsahu
oprávnenia prokuristu nespadajú len konania bežiaceho podniku, ale aj výnimočné druhy konaní, za
54
predpokladu, že sa týkajú prevádzky podniku. Nezáleží pritom ani na tom, či konkrétny úkon
55
56
prokurista robí opakovane,
ani predmet podnikania nehrá rolu.
Rozsah zastupiteľského
oprávnenia prokuristu je tak veľmi široký. Tradičný citát, podľa ktorého je rozsah oprávnenia tak
široký, že obchodník s vínom môže po návrate z obchodnej cesty zistiť, že je bankárom, sa
57
spochybňuje. Uvádza sa totiž, že prokúra je splnomocnenie pre právny styk (Verkehrsgeschäfte),
ktoré sa uplatní pri vonkajšom konaní podnikateľa, avšak nemá miesto pre interné (organizačné)
záležitosti podniku. Preto každé konanie, ktoré sa týka povahy alebo štruktúry podniku,
predovšetkým vlastníka podniku (obchodnej spoločnosti), zmena právnej formy podnikania, nájom
58
alebo predaj podniku a iné, ležia mimo zákonom stanovené konateľské oprávnenie prokuristu.
Vo vzťahu k oprávneniu prokuristu splnomocniť tretiu osobu sa uvádza, že prokúra zahŕňa aj
oprávnenie prokuristu splnomocniť tretiu osobu na konanie menom podnikateľa. Prokúra však
59
nezahŕňa udelenie všeobecného plnomocenstva.
5

INŠPIRÁCIA STARÝMI TEXTAMI?
V staršej československej literatúre bola prokúra chápaná ako nový formálny, staršiemu
právu celkom neznámy druh plnomocenstva, ktorý z prokuristu robil pravé alter ego svojho
60
principála v obchodných veciach. Prokúra predstavovala skoro neobmedzenú kupeckú plnú moc.
Definičnými znakmi prokúry tak bolo predovšetkým, že predstavovala plnú moc (plnomocenstvo)
a teda prokurista konal menom principála (pričom ale mohlo byť dohodnuté i konanie na účet
prokuristu); prokúra predstavovala kupeckú plná moc, čo znamenalo, že ju mohol udeliť len
48
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plnoprávny kupec a konečne, že išlo o neobmedzenú plnú moc, v dôsledku čoho sa prokurista javil
ako principálovo druhé ja. Prípady výnimiek zo zásady o neobmedziteľnosti prokúry vyplývali jednak
zo samotného pojmu prokúry a jednak z právnych ustanovení. Z pojmu prokúra vyplývali tri druhy
obmedzení:
1. prokurista nemohol vykonávať práva ani plniť povinnosti, ktoré náležali výlučne principálovi
(pretože bol splnomocnencom, nie principálom);
2. nemohol uskutočňovať konanie, ktoré nebolo v žiadnom vzťahu k prevádzke obchodnej živnosti
(pretože bol povolaný ku konaniam, ktoré so sebou prinášala prevádzka obchodnej živnosti);
3. nemohol uskutočňovať konanie, ktoré so sebou neprinášala prevádzka existujúcej obchodnej
živnosti (pretože je povolaný ku konaniam, ktoré so sebou prinášala prevádzka existujúcej
obchodnej živnosti).
Z právnych ustanovení ďalej vyplývalo, že bez ďalšieho prokurista nemohol scudzovať
61
a zaťažovať nehnuteľnosti či preniesť prokúru na inú osobu bez súhlasu principála.
Obsah prokúry tak bol vymedzený pozitívnym spôsobom ako okruh konaní (vrátane
62
neobchodov) vytýčený abstraktne vzťahom možnej súvislosti s prevádzkou obchodnej živnosti.
Účelom zákona pritom bolo, aby sa každý mohol spoľahnúť, že prokurista je principálov alter ego,
u ktorého nebolo potrebné, aby si pre každé jednotlivé konanie vyžadoval súhlas a inštrukcie od
principála. Tí, ktorí s prokuristom konali, mali byť ušetrení zložitého a zdĺhavého skúmania rozsahu
jeho plnomocenstva, ako i pochybností vo vzťahu k platnosti konania ním uskutočneného. Právna
63
úprava bola dokladom úsilia obchodného práva, aby sa obchodný styk rozvíjal rýchlo a bezpečne.
6

JE PROKURISTA OPRÁVNENÝ SPLNOMOCNIŤ TRETIU OSOBU?
Platná právna úprava v Obchodnom zákonníku výslovne nerieši otázku, či (a ak áno, tak za
akých okolností) je prokurista oprávnený splnomocniť tretiu osobu na konanie menom podnikateľa.
Ak je prokúra zmluvným zastúpením, bude potom potrebné v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 ObchZ
pre zodpovedanie položenej otázky prihliadnuť k ustanoveniu § 33a ods. 1 ObčZ, ktoré zakladá
oprávnenie zmluvného agenta udeliť plnomocenstvo tretej osobe, aby namiesto agenta konala za
principála v dvoch prípadoch – jednak v prípade, že v plnomocenstve je agent výslovne oprávnený
nato, aby udelil plnomocenstvo inej osobe, alebo v prípade, že agentom je právnická osoba.
Vzhľadom nato, že prokúra môže byť udelená len fyzickej osobe, bude prokurista oprávnený
splnomocniť na konanie ďalšiu osobu len v prípade, že toto oprávnenie bude možné dovodiť
z udelenej prokúry (udeleného plnomocenstva).
Teória v zásade na položenú otázku odpovedá, myslím celkom správne, kladne. Uvádza sa,
že prokurista je oprávnený udeliť plnomocenstvo na vykonanie určitého úkonu, ak sa zachová
súvislosť s prevádzkou podniku aj v prípade absencie explicitného vyjadrenia v plnomocenstve
64
o udelení prokúry. Uvádza sa dokonca, že prokurista môže udeliť plnomocenstvo tretej osobe
bez akýchkoľvek obmedzení (s obmedzením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 ObchZ), pokiaľ ho
udeľuje na úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, pričom na prokuristu sa
65
nevzťahuje ustanovenie § 33a ods. 1 ObčZ. Dovolím si vysloviť pochybnosti nad správnosťou
uvedeného záveru v jeho druhej časti. Vychádzam totiž z toho, že ak je prokúra prípadom
zmluvného zastúpenia podnikateľa, z povahy veci sa ustanovenie § 33a ods. 1 ObčZ musí
vzťahovať aj na prokúru. Pravidlo v ustanovení § 33a ods. 1 ObčZ chráni predovšetkým principála,
ktorému poskytuje ochranu tým, že stanovuje predpoklady, za ktorých agent môže svoje
zastupiteľské oprávnenie preniesť na ďalšieho zástupcu. Principál (podnikateľ) si totiž bude vyberať
konkrétneho agenta (prokuristu) práve kvôli jeho osobným či profesionálnym kvalitám a bude mať
spravidla záujem na tom, aby agent (prokurista) konal osobne. Z tohto hľadiska sa podľa môjho
61
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názoru javí ako správne, že právna úprava možnosť prokuristu splnomocniť ďalšiu osobu na
konanie týkajúce sa prevádzky podniku, podmieňuje predchádzajúcim prejavom vôle samotného
principála (a to tým, že ho nato musí splnomocniť), čo principál osvedčuje v plnomocenstve.
Domnievam sa, že uvedené platí aj vo vzťahu k prokuristovi, pričom do rovnice dosadzujeme iné
premenné len v tom smere, že rozsah zastupiteľského oprávnenia prokuristu (zahrňujúci aj
oprávnenie splnomocniť tretiu osobu na konanie spadajúce pod pojem prevádzky podniku) je
priamo vymedzený v zákone a nemusí tak v zmysle ustanovenia § 33a ods. 1 ObčZ výslovne
vyplývať z udeleného plnomocenstva. Prokurista je agent, ktorého na konanie splnomocňuje
principál. Je výlučným právom principála vybaviť agenta zastupiteľským oprávnením. Je
myslím neprípustné, aby o tom, koho konanie sa bude dotýkať právneho postavenia principála,
rozhodoval agent. Z tohto pohľadu mám pochybnosti o správnosti záveru, že ustanovenie § 33a
ods. 1 ObčZ sa na prokúru nevzťahuje. Práve jeho aplikácia i vo vzťahu k prokúre chráni
podnikateľa v tom, že garantuje to, že za podnikateľa bude konať práve prokurista, ktorého si
podnikateľ ako principál vybral. To, že zvláštna povaha prokúry predpokladá široký rozsah
zastupiteľského oprávnenia zahrňujúci aj oprávnenie prokuristu splnomocniť na konanie aj ďalšie
osoby (v dôsledku čoho bude principál viazaný aj konaním inej osoby než prokuristu, ktorého si ako
agenta vybral) však vyplýva zo širokého rozsahu zastupiteľského oprávnenia prokuristu. Účel
ustanovenia § 33a ods. 1 ObčZ zostáva naplnený, nakoľko oprávnenie prokuristu splnomocniť
ďalšiu osobu vyplýva priamo z udeleného plnomocenstva (prokúry) a ochrana principála je tak
zabezpečená v prvotnom prejave vôle principála, ktorým ustanovuje prokuristu (pričom musí byť
uzrozumený s tým, že principál splnomocní na konanie aj tretie osoby). Záver o aplikácii
ustanovenia § 33a ods. 1 ObčZ myslím plynie aj zo skutočnosti, že prokúra nie je samostatný
(izolovaný) právny inštitút. Je ho potrebné vykladať v súvislosti so všeobecnou úpravou zastúpenia.
Otázky neriešiteľné podľa ustanovení obchodného kódexu sa riešia podľa predpisov práva
66
občianskeho. Tým, že zákonodarca v obchodnom zákonníku neprevzal z predchádzajúcich úprav
inštitút zmluvného obchodného zastúpenia (obchodného plnomocenstva) a prokúru v ustanovení §
14 upravil bez toho, aby tento inštitút formálne odlíšil od zákonného obchodného zastúpenia (§§ 13
ods. 5, 15 a 16 ObchZ), zbavil obchodný zákonník istej autonómie v oblasti právnej úpravy
obchodného zastúpenia a túto úpravu urobil priamo závislou od úpravy zmluvného zastúpenia
67
zakotveného v občianskom zákonníku.
Ak prokurista je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na konanie menom podnikateľa,
logickou je potom úvaha o rozsahu zastupiteľského oprávnenia, ktoré môže prokurista agentovi
udeliť. Z podstaty prokúry ako plnomocenstva sui generis implicitne nevyplýva, že prokurista je
oprávnený udeliť plnomocenstvo v rovnakom rozsahu, t. j. poveriť inú osobu zastupovaním
68
podnikateľa v rozsahu prokúry. Mám zato, že prokurista je oprávnený tretiu osobu vybaviť len
užšie koncipovaným zastupiteľským oprávnením, než akým sám disponuje.
7

KEĎ JUDIKATÚRA NEPOMÁHA
Súdna prax uzatvorila, že prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomocenstva
upraveného obchodným zákonníkom. Nejde o zastúpenie podľa ustanovenia § 31 a nasl. ObčZ,
preto prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aj
keď nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a odst. 1 ObčZ. Na rozdiel od plnomocenstva
69
udeleného podľa občianskeho zákonníka rozsah prokúry upravuje obchodný zákonník. Obchodný
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Fekete, I. Rozsah prokúry a substitučné zastúpenie prokuristu. Justičná revue, 60, 2008, č. 4, str.
552 a nasl.
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Patakyová, M. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha: C.H.
Beck, 2010, 1219 s., str. 44.
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Rozhodnutie NS SR zo dňa 29. 09. 2004, sp. zn. M Obdo V 2/2002. V rozhodnutí NS SR vecne
riešil otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti S, a.s. Žalobcom bol
predseda predstavenstva žalovaného (S, a.s.), ktorý namietal, že na valnom zhromaždení
žalovaného konal menom 100% akcionára (Čechofracht, a.s.) splnomocnený zástupca, a to na
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Čechofracht, a.s., bola jediným akcionárom dcérskej spoločnosti S., a.s. (žalovaného). Prokurista
spoločnosti Čechofracht, a.s. (ako principála) v konkrétnom prípade splnomocnil agenta na výkon
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zákonník otázku, či prokurista konajúci v mene spoločnosti môže splnomocniť na konanie v mene
spoločnosti ďalšieho splnomocnenca, výslovne neupravuje. Mám zato, že čo do výsledku sú závery
komentovaného rozhodnutia (teda že do rozsahu prokuristovho oprávnenia spadá i oprávnenie
splnomocniť tretiu osobu na konanie menom podnikateľa), správne. Avšak uvedené už nemôžem
vysloviť vo vzťahu k argumentácii, ktorou Najvyšší súd Slovenskej republiky k uvedenému záveru
dospel. Ak je prokúra zvláštnym prípadom zmluvného zastúpenia upraveného obchodným
zákonníkom, pre otázky výslovne neriešené v obchodnom zákonníku je potrebné subsidiárne
aplikovať ustanovenia občianskeho zákonníku o zastúpení, vrátane ustanovenia § 33a ods. 1
a nasl. ObčZ, resp. nevidím rozumný dôvod, prečo by sme mali práve uvedené ustanovenie
z podpornej aplikácie vylúčiť.
Pre porovnanie možno uviesť závery Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý v svojej
rozhodovacej praxi zaujal záver o podpornej aplikácii ustanovení o zmluvnom zastúpení podľa
občianskeho zákonníka aj pre prípad prokúry. Konkrétne uzavrel, že ak prokurista prekročí svoje
oprávnenia zahrnuté v prokúre, je potrebné následky jeho úkonu – vzhľadom k tomu, že
obchodný zákonník ich neupravuje – posúdiť (§ 1 ods. 2 ObchZ) podľa všeobecnej úpravy
zastúpenia uvedenej v občianskom zákonníku. Pretože prokúra predstavuje zvláštny druh
plnomocenstva, je potrebné použiť tie ustanovenia občianskeho zákonníka, ktoré upravujú
prekročenie oprávnenia splnomocnenca vyplývajúce z plnomocenstva, t.j. predovšetkým
70
ustanovenie § 33 ods. 1 ObčZ.
Hoci sa komentované rozhodnutie priamo nevzťahuje
k problematike oprávnenia prokuristu splnomocniť tretiu osobu na konanie menom podnikateľa,
myslím, že správne vychádza zo subsidiárnej aplikácie zmluvného zastúpenia ako základnej axiómy
prokúry pre otázky ustanoveniami obchodným zákonníkom výslovne neriešené.
8

ZÁVER ALEBO AKO Z KRUHU VON?
Na základe vyššie uvedenej analýzy mám zato, že súčasťou oprávnenia prokuristu je
i oprávnenie splnomocniť tretiu osobu na konanie (zastupovanie) podnikateľa avšak len za
predpokladu, že úkon, na ktorý prokurista splnomocňuje ďalšiu osobu, sa týka prevádzky podniku
a súčasne za predpokladu, že zastupiteľské oprávnenie, ktoré prokurista ďalšej osobe udeľuje je
užšie koncipované než je rozsah samotného zastupiteľského oprávnenia prokuristu. Uvedený záver
nie je prijímaný jednotne. V teórii sa objavili úvahy o tom, či na takého konanie prokurista
71
nepotrebuje súhlas principála. Z podaného rozboru je myslím zrejmé, že z povahy prokúry a zo
zásad, na ktorých je prokúra vybudovaná možno dovodiť záver, že ak si principál ustanoví
prokuristu, niet dôvod predovšetkým vzhľadom na široko koncipovaný rozsah zastupiteľského
oprávnenia prokuristu, prečo by mal principál konanie prokuristu formou prejavu vôle opakovane
schvaľovať. Takáto požiadavka by bola podľa môjho názoru popretím účelu právnej úpravy
a podstaty prokúry.
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa môjho názoru došiel v komentovanom rozhodnutí
k správnemu záveru. To, čo vo mne vyvoláva pochybnosti, je presvedčivosť argumentácie
rozhodnutia. Ak som dospel k záveru, že prokúra je prípadom zmluvného zastúpenia, je nutné
zmluvné zastúpenie vnímať ako jej konštrukčný axióm, ako jej podstatu, z ktorej sa odvíja. Tým
nechcem povedať, že vecne sa úprava prokúry a zmluvného zastúpenia musí do bodky prekrývať.
Ak by tomu tak bolo, prokúra ako inštitút obchodného práva by stratila zmysel. Z povahy veci
vyplýva, že právna úprava prokúry bude obsahovať určité odchýlky od všeobecnej úpravy
zmluvného zastúpenia podľa občianskoprávnych predpisov. Ak však odchylná úprava chýba, je
potrebné subsidiárne aplikovať všeobecnú úpravu zmluvného zastúpenia. Výklad, ktorý prokúru
považuje za zmluvné zastúpenie, pričom v určitých otázkach, kedy je to potrebné pre
všetkých práv spojených so zaknihovanými akciami na meno S, a.s. (žalovaného), ktoré boli vo
výlučnom vlastníctve principála (spoločnosti Čechofracht, a.s.). Najvyšší súd SR dospel k záveru, že
k právnym úkonom pri prevádzke podniku patrí aj nakladanie s jeho majetkom (pod ktoré
subsumoval aj výkon akcionárskych práv). V konkrétnom prípade prokurista udelil plnomocenstvo
na zastupovanie čistej dcérskej spoločnosti, prostredníctvom ktorej podniká sám principál, pričom
takýto úkon spadá pod pojem riadnej prevádzky podniku v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 ObchZ.
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Rozhodnutie NS ČR zo dňa 29. 01. 2004, sp. zn.: 21 Cdo 2207/2003.
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dosiahnutie túženého výsledku z aplikácie vylučuje konkrétne právne normy, je podľa môjho
názoru neprijateľný. Prokúra nemôže byť raz zmluvným zastúpením a inokedy niečím iným.
Právo je deskripcia sociálnej reality a výpoveď spoločnosti ako vidí samú seba. Preto by ju
malo vykresľovať zjednodušene tak, aby bola pochopiteľná ale zároveň hodnotovo principiálne
72
správna. „Riešenie individuálnej spravodlivosti bez dopadu na celok proste nefunguje a vedie
73
k morálnemu hazardu a vysokým nákladom.“ Myslím, že teleologickým výkladom je možné
jednoznačne dovodiť, že do rozsahu oprávnení prokuristu spadá aj oprávnenie splnomocniť tretiu
osobu na konanie, pričom k tomuto záveru je možné dôjsť nielen neschodnou cestou. Korporačné
74
právo je totiž prostý funkčný artefakt a chladná interpretácia mu ubližuje.
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ÚVOD DO ČÍNSKEHO PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ FORMY PODNIKANIA1
Miriam Janečková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje popisu problematiky základných foriem podnikania podľa čínskeho
právneho poriadku. Po analýze ústavnoprávnych aspektoch podnikania sa autorka zameriava na
všeobecnú analýzu domácich foriem podnikania. Jadro príspevku obsahuje rozbor právnych foriem
podnikania z pohľadu zahraničného investora.
Kľúčové slová: čínska obchodná entita, podnikanie zahraničných osôb.
Abstract: The contribution is dedicated to describing of basic business forms according to Chinese
law. The analysis of constitutional legal aspects of business activities is followed by general analysis
of Chinese business forms. The core contribution is focused on the topic of foreign investment
enterprises.
Key words: Chinese legal entity, foreign investment enterprises.
1

HOSPODÁRSKE REFORMY PODMIEŇUJÚCE PRÁVNE REFORMY
Potreba hospodárskych, ekonomických, spoločenských a politických zmien a transformácia
na súčasnú podobu začala v Číne v 70-tych rokoch minulého storočia. Príčinou postupného odklonu
od direktívneho riadenia hospodárstva bol pomalý rast krajiny, nesporné hospodárske úspechy
ostatných východoázijských krajín, ale aj globálny ekonomický trend. Formovanie súčasnej podoby
Číny nachádza svoje základy v reformných myšlienkach, ktoré sa objavili už za vlády vodcu Mao-c´tunga. Strategickým cieľom bolo zaradenie Číny medzi najvyspelejšie svetové ekonomiky 20.
Storočia.
Ekonomická reforma čerpala zo skúsenosti iných krajín, a to bez ohľadu na ich štátne
zriadenie za súčasného rešpektovania čínskych národných zvláštností a zvykov. Hlavnou ideou
bolo upevňovanie spolupráce s inými krajinami na základe nezávislosti od ich ideologickej
orientácie.
Prvé obdobie (1978 - 1989) znamenalo transformáciu starého administratívno-direktívneho
systému, vybudovanie základov voľného trhu, decentralizáciu a legalizáciu rôznych foriem
vlastníckych vzťahov. Rozširovala sa hospodárska samostatnosť podnikov aj jednotlivých regiónov,
rozvíjaním možností vytvárania individuálneho podnikania a vytvárania malých výrobných podnikov.
Okrem vnútornej reštrukturalizácie bol nevyhnutný pre rozvoj krajiny aj prílev nových investícií
a technológií zo zahraničia, ako aj kvalifikovaného manažmentu. Právny základ bol položený
prijatím zákona o zahraničných investíciách v roku 1979. Navyše čínska vláda založila štyri
špeciálne ekonomické zóny, kde boli investorom poskytnuté stimuly v rôznych podobách, napr.
zníženie daňového zaťaženia a pod. Na podporu prílevu zahraničného kapitálu a technológií vláda
stanovila osobitný status 14 prístavom, kde pre oblasť obchodovania platila „open-door“ politika.
Výsledkom bol dualistický hospodársky mechanizmus a kvázi trhové socialistické
hospodárstvo, ktoré sú považované za hospodársky pluralizmus sui generis. Raketový ekonomický
rast negatívne ovplyvňovali viaceré faktory - nedostatok surovín, stagnácia kvality výroby, korupcia
a rôzne disproporcie medzi regiónmi a prímorskými oblasťami krajiny. „Naopak, hospodársky rozvoj
spôsobil vytvorenie rozsiahleho súkromného sektora a prispel k budovaniu zárodkov občianskej

1

Príspevok bol vypracovaný na základe finančnej dotácie z Grantu UK č. UK/473/2013 na tému
„Komparácia právnej úpravy podnikateľskej činnosti na Slovensku a v Číne“.
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spoločnosti reprezentovanej rôznymi formami obchodných organizácií, podnikateľov a ich združení,
2
či neformálnych spoločenstiev.“
Druhé obdobie, ktoré trvá až doteraz, charakterizuje reforma štátneho sektora ekonomiky
s dôrazom na moderné technológie a finančníctvo. Zaznamenal sa výrazný pokles direktívneho
plánovania, a naopak orientácia výroby na potreby trhu, trhové stimuly a efektívnosť výrobných
podnikov.
Významným medzníkom v obchodnoprávnom vývoji bolo prijatie Číny do Svetovej obchodnej
organizácie (ďalej len „WTO“) v roku 2001. Protekcionisticáú politika, sťažené/diskriminačné
podmienky v hospodárskej súťaži bránili prenikaniu zahraničného kapitálu na čínsky trh. Prístupové
rokovania spôsobili otvorenie právneho systému verejnosti, obmedzenie cenzúry a byrokratických
postupov. Nevyhnutné zmeny priniesli postupnú harmonizáciu a transformáciou čínskeho právneho
3
poriadku s právnymi poriadkami iných členov, avšak za súčasnej kontroly štátu. Tento medzník
rezonoval najmä u zahraničných investorov, ktorý chceli zakladať čínske entity. Z globálneho
hľadiska sa očakávala liberalizácia obchodu a logicky vytvorenie priestoru pre širokú škálu
investičných príležitostí.
Pretrvávajúce reformy tendujú k vytvoreniu komplexu obchodných transakcií. Účelom nie je
len prilákať investorov a obstáť v globálnom teste forum shopping, ale najmä zabezpečiť stabilizáciu
a fluktuáciu investícií v krajine, čo v konečnom dôsledku závisí od efektívneho právneho systému,
v ktorom sú práva a záujmy investorov garantované a realizované.
Celá filozofia „nového systému“ spočíva na zachovaní politických ideí čínskeho socializmu
dominancie štátnej strany a na uskutočnení zásadných hospodárskych zmien smerom k liberalizácii
4
a trhovej ekonomike, typickej pre kapitalizmus. Pre rozvoj podnikateľskej činnosti je nevyhnutná
garancia vlastníckych vzťahov a ich ochrana. Ústava z roku 1982 rozlišuje niekoľko foriem
vlastníckeho práva, pričom diferenciačným kritériom je subjekt a objekt.
Vo Všeobecných princípoch ústavy prijíma štát pozitívny ústavnoprávny záväzok
konsolidovať a zabezpečovať rast ekonomiky. Kľúčovým prvkom socialistickej trhovej ekonomiky je
neverejný sektor – individuálny aj súkromný. V zmysle článku 11 ide o samostatný súkromný sektor,
ktorý funguje v medziach a za podmienok stanovených zákonom a deklaruje ochranu práv
a oprávnených záujmov týchto subjektov, za súčasného výkonu kontroly a dozoru. Práve tu sa
vytvára ústavná platforma pre rozvoj podnikania a to nielen domácich, ale najmä zahraničných
subjektov. Dodatok k ústave z roku 2004 chráni „zákonom nadobudnuté súkromné vlastníctvo
a práva občanom s ním spojené. V súlade s týmto článkom tak štátne, kolektívne aj individuálne
5
vlastníctvo je neporušiteľné a chránené zákonnom najvyššej právnej sily. Ústava priamo povoľuje
zahraničné investície, a tak práva a oprávnené záujmy zahraničných podnikov a zahraničných
hospodárskych entít sú chránené čínskym právnym poriadkom.
2

FORMY PODNIKANIA
Od deväťdesiatych rokov minulého storočia, spolu s intenzifikáciou ekonomických reforiem,
Čína prijala sériu zákonov, vykonávacích predpisov a pravidiel detailne regulujúcich rôzne formy
podnikania. Promulgácia týchto právnych aktov položila základný rámec pre reguláciu obchodných
entít a zabezpečila aj väčšiu koherenciu právnej úpravy s právnou úpravou trhových ekonomík.
V súčasnosti je možné čínske obchodné entity rozdeliť na tri základné skupiny – domáce
podniky, podniky vytvorené investormi z Hong-Kongu, Macaa a Taiwanu, podniky založené
zahraničnými investormi. Jednotlivé skupiny sú klasifikované na základe príslušného druhu
vlastníctva, národnosti alebo domicilu vlastníka.
2.1

Podnikanie domácich subjetov
Prvá skupina domácich foriem podnikania je zameraná na entity založené domácimi
subjektmi vrátane štátu. V zásade je možné rozlíšiť dve hlavné podskupiny - súkromné a so štátnou
účasťou. Participácia štátu sa prejavuje v štátnych podnikoch, kolektívnych podnikoch, spoločne
2

ČÁKY, M.: Hospodárske reformy v Číne. In: Slovenská politologická revue, 2005, č. 2, str. 5.
PLESCHOVÁ, G. Export do Číny a podnikanie v Číne. Skúsenosti slovenských firiem. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2007, S. 37.
4
ČÁKY, M.: Hospodárske reformy v Číne. In: Slovenská politologická revue, 2/2005, str. 5.
5
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/NPCChina/2008-01/15/content_1389692.htm
3
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riadených podnikoch a v družstvách. Sféra súkromného podnikania zahŕňa živnostenské podnikanie
a obchodné spoločnosti – osobné obchodné spoločnosti-spoločenstvá, spoločnosť s ručením
obmedzeným a akciová spoločnosť. Tieto formy podnikania tvoria právny základ aj pre špeciálnu
právnu úpravu stanovenú pre zahraničných investorov.
Živnostenské podnikanie je podľa Zákona o živnostenskom podnikaní (1999) definované ako
hospodárska činnosť čínskej fyzickej osoby – živnostníka. Ten zodpovedá za záväzky vyplývajúce
zo živnostenského podnikania neobmedzene – v celom rozsahu svojho majetku. Živnostník
poskytuje kapitál na výkon živnostenského podnikania a zároveň sa stáva vlastníkom majetku
nadobudnutého počas podnikania. Domicil živnostníka je podľa zákona určený na základe miesta,
kde sa uskutočňuje hlavná činnosť.
Zákon o obchodných spoločenstvách z roku 1997 prešiel v roku 2004 rozsiahlou
novelizáciou a zaviedol do čínskeho obchodného práva nové formy spoločenstiev. Zahŕňa
všeobecné spoločenstvo, ktoré je alternáciou slovenskej verejnej obchodnej spoločnosti (spoločníci
ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom, pričom vylúčenie
zodpovednosti nie je prípustné), obmedzené spoločenstvo (komanditná spoločnosť – čínsky zákon
rozlišuje spoločníkov, ktorí ručia neobmedzene – komplementári, a spoločníkov s obmedzeným
ručením do výšky svojho vkladu do spoločnosti - komanditisti). Zakladateľom môže byť fyzická
a právnická osoba alebo iná organizácia. Osobitným druhom spoločenstva je špecializované
všeobecné spoločenstvo, ktoré poskytuje odborné služby pre tretie osoby na základe odborných
vedomostí a špeciálnych zručností. Všeobecná úprava je totožná s úpravou všeobecného
spoločenstva, pokiaľ nie sú osobitné podmienky stanovené pre túto formu. Zákon vyžaduje napr.
obligatórnu tvorbu rizikového fondu na krytie strát a škôd, ako aj povinné poistenie spoločníkov.
Obchodné spoločnosti v Číne patria do pôsobnosti Zákona o obchodných spoločnostiach
z roku 1993, ktorý je legislatívnym výsledkom realizácie ekonomických reforiem. Zákon vytvára
všeobecný právny rámec a je aplikovateľný aj na obchodné spoločnosti s cudzím prvkom, pokiaľ
osobitná právna úprava neustanovuje inak. Súčasná podoba zákona je výsledkom podstatnej
novelizácie, ktorá stanovila kritéria pre jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným
a precizovala reglementáciu spoločnosti vo výlučnom vlastníctve štátu.
Podľa čínskeho práva, obchodné spoločnosti ako právnické osoby sú oprávnené investovať
do iných foriem podnikania, inak povedané môžu sa stať spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.
Požiadavka právnej istoty a ochrany tretích osôb je garantovaná obmedzením vo forme zákazu
solidárnej zodpovednosti za záväzky takejto spoločnosti. Právnická osoba môže založiť maximálne
jednu jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá zároveň nemôže zakladať ďalšie
spoločnosti.
Hospodárske reformy sa dotkli nielen súkromnej sféry, ale aj oblasti, kde výlučným
vlastníkom podnikov bol štát. Prvé výsledky hospodárskych zmien so sebou priniesli aj
transformáciu štátnych podnikov na obchodné spoločnosti, najmä spoločnosti s ručením
obmedzeným. Štát je v spoločnosti zastúpený prostredníctvom osobitného dozorno-správneho
orgánu určeného Štátnou radou alebo miestnou vládou. Predstavenstvo spoločnosti je riadiacim
orgánom. Pozostáva z členov vymenovaných dozorno-správnym orgánom a z členov volených
zhromaždením zamestnancov. Vplyv nemeckého modelu corporate governance sa prejavuje aj v
dozornej rade, kde minimálne jedna tretina členov je volená z radov zamestnancov. Jediným
a výlučným spoločníkom je štát, ktorý ovláda spoločnosť prostredníctvom riadiacich a dozorných
orgánov. Poslednou formou obchodnej spoločnosti je akciová spoločnosť, kde základné imanie je
rozdelené na akcie rovnakej hodnoty.
2.2

Podnikanie zahraničných osôb
Čínsky trh je neobmedzeným priestorom podnikateľských možností, tak pre domáce ako aj
zahraničné subjekty. Realizácia politiky otvorených dverí a vstup do WTO zvýšili atraktivitu
a kredibilitu Číny v očiach zahraničných investorov, pre ktorých je vstup, ale najmä úspešné
vybudovanie a zachovanie pozície v „predátorskej“ hospodárskej súťaži skutočným majstrovstvom.
Vstup na trh je ovplyvnený mnohými faktormi – obchodné stratégie, zdroje a spôsoby
financovania, ľudské zdroje, znalosť obchodných kruhov a zvyklostí a legislatívneho rámca.
Podnikateľský zámer môže variovať od podnikateľov zameraných na import do krajiny alebo
podnikateľov, ktorý chcú vyrábať v Číne, pričom svoje outputy (ako výsledné alebo čiastkové) budú
exportovať do iných krajín.
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Legislatívny rámec pre možnosti podnikania zahraničných investorov nie je jednotný a je
rozdelený podľa charakteru a predmetu obchodných aktivít. Medzi najjednoduchšie formy
investovania
zahraničných
osôb
zaraďujeme
zastupiteľskú
kanceláriu
(pobočka)
a prevadzkáreň. Napriek tomu, že nepožívajú status subjektu s právnou subjektivitou, podliehajú
pomerne komplikovanému administratívnemu procesu, ktorý vychádza z detailnej podzákonnej
6
právnej úpravy. Zakladateľom zastupiteľskej kancelárie je zahraničná osoba, ktorá je založená
a registrovaná podľa práva iného štátu, a ktorá je bezúhonná – má dobrú obchodnú povesť - a tieto
skutočnosti preukáže relevantnými listinami. Celý registračný proces sa uskutočňuje
prostredníctvom špecializovaných čínskych spoločností alebo organizácií, ktoré sú oprávnené
poskytovať tieto služby pre zahraničné subjekty a zastupujú zahraničné subjekty pred štátnymi
orgánmi. Zákon navyše limituje obdobie pôsobenia maximálne na 3 roky. Podnikateľské aktivity sú
ex lege obmedzené na nepriame a iniciačné podnikateľské činnosti ako napr. prieskum
a stratifikáciu trhu, marketingové a spotrebiteľské štúdie, reklamné aktivity, uvádzanie vzoriek
produktov, vyhľadávanie potenciálnych zmluvných a obchodných partnerov atď. Vo všeobecnosti
nejde o reálny výkon podnikania, ale o činnosť zameranú na prieskum čínskeho trhu a prezentáciu
pre potenciálnych zmluvných partnerov. Naopak prevádzkareň pôsobí na vyššom stupni
podnikateľskej činnosti a zabezpečuje chod, logistiku a organizáciu činnosti pri importe zo
zahraničia. Na čele stojí zodpovedný vedúci alebo zástupca, ktorý je podľa zákona hlavným
koordinátorom všetkých aktivít a zastupuje prevádzkareň navonok.
V porovnaní s predchádzajúcimi formami, spoločným znakom nižšie uvedených foriem je
právna subjektivita a úplná alebo čiastočná participácia zahraničnej osoby na podnikaní. Equity
joint venture predstavuje spoločné podnikania zahraničnej osoby – fyzickej osoby, právnickej
osoby alebo organizácie a čínskeho partnera. Podľa zákona o obchodných spoločnostiach je
založená vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným a zahraničný partner sa na celkovom
základnom imaní podieľa minimálne vo výške 25%. Výška základného imania je pohyblivá a je
vyjadrená percentuálnym podielom na celkovom objeme investícií.
Kooperatívny alebo tiež niekedy označovaný ako kontraktuálny joint venture predstavuje
spoluprácu medzi zahraničným subjektom a čínskym partnerom (aj štát), pričom „zmluvné strany“ si
môžu zvoliť alternatívu s právnou subjektivitou alebo bez nej. V prípade právnej subjektivity má
právnická osoba formu spoločnosti s ručením obmedzeným. V opačnom prípade zahraničný aj
čínsky partner v kooperatívnom joint veture vystupujú a nesú zodpovednosť samostatne. Právny
vzťah je založený na zmluvnom dojednaní a jeho ustanovenia môžu upraviť zodpovednostné vzťahy
aj odlišným spôsobom.
V súlade so zásadou rovnosti subjektov hospodárskej súťaže pripúšťa čínske právo aj
podnikanie zahraničných subjektov bez účasti čínskeho partnera. Forma podnikov s výlučnou
majetkovou účasťou zahraničného subjektu podlieha obmedzeniam v predmete podnikania. Tieto
reštrikcie vyplývajú priamo zo zákona a zo strany štátu sú logickou požiadavkou ochrany
strategických priemyselných odvetví. Na druhej strane čínske štátne orgány podporujú podniky
s výlučnou zahraničnou účasťou, ktoré prispievajú k vývozu domáci tovarov do zahraničia a taktiež
podniky, ktoré rozvíjajú nové technológie a postupy na území Číny. Voľba samostatného podnikania
zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva alebo iných dôverných informácií, vlastný
management podnikateľských aktivít a vedenie podniku bez integrácie externého (potenciálne
konkurenčného) prvku. Požiadavky na výšku základného imania sú stanovené podľa objemu
investícii a predstavujú percentuálny podiel na výške investičného objemu.
Tok zahraničných investícií v spolupráci s domácimi partnermi je možné zabezpečiť
prostredníctvom akciovej spoločnosti. Rovnako ako v našich podmienkach, aj tu zákon rozlišuje
simultánne a sukcesívne založenie a kladie odlišné zákonné požiadavky pre jednotlivé postupy.
3

ZÁVER
Ekonomika Číny jednoznačne determinuje jej významnú pozíciu globálneho hráča, ktorý
ovplyvňuje trhové dianie na celom svete a oslabuje pozíciu iných gigantov. Napriek hospodárskej
dostatočnosti, resp. miernej potrebe importu niektorých artiklov, predstavuje z hľadiska veľkosti
6

Pri všetkých formách zahraničného investovania nevyhnutné upozorniť na skutočnosť, že okrem
celoštátnych právnych predpisov, jednotlivé formy môžu byť špeciálne upravené v rámci miestnych
právnych predpisov.
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a diverzifikácie jeden z najväčších svetových trhov. Prirodzeným dôsledkom je atraktivita pre
zahraničných investorov. V podnikateľskej sfére platí pravidlo, že vstup na čínsky trh je náročný, no
ešte náročnejšie je presadenie sa v tvrdej konkurencii a udržanie si pozície medzi poprednými
lídrami.
Nevyhnutnosť prílevu zahraničného kapitálu vníma aj samotná Čína. Logickým dôsledkom
„open-door“ prístupu k zahraničnej politike bol vstup do WTO, čím došlo k ďalšiemu sprehľadneniu
hospodárskych podmienok, harmonizácii legislatívy a ďalšiemu odstráneniu byrokratických bariér.
Napriek tomu, že právo podnikať nie je explicitne zakotvené v činskej ústave, dôležitým
signálom garancie a právnej istoty pre podnikateľov sú ustanovenia deklarujúce ochranu
súkromného vlastníctva a zahraničných investícií. Napriek princípu rovnosti subjektov, legislatívne
pravidlá pre podnikanie zahraničných osôb sú stanovené samostatne, aj keď vychádzajú zo
spoločného základu uvedeného v Zákone o obchodných spoločnostiach. Podliehajú však stále viac
kritizovanému zdĺhavému byrokratickému postupu a rôznym požiadavkám, ktoré v konečnom
dôsledku spôsobujú neprehľadnosť a rigiditu celého systému.
Samotný život zahraničných podnikateľov je neustále konfrontovaný so „zásahmi“ štátu
v podobe rôznych povoľovacích konaní, aj to aj v prípade, ak ide o nakladanie s kapitálom
spoločnosti. Právna platforma (do určitej miery aj kontrola štátu) dáva možnosť podnikania
zahraničných investorov na území Číny, ale zákonnými podmienkami vyžaduje prítomnosť čínskeho
partnera. Pozitívum v tejto oblasti vidia aj samotný podnikatelia, keď deklarujú, že infiltrácia na trh je
spolupráci s čínskym partnerom jednoduchšia a vzbudzuje väčšiu dôveru u potenciálnych
obchodných partnerov. Tento aspekt absentuje v podniku s výlučnou zahraničnou majetkovou
účasťou, avšak na druhej strane limituje okruh podnikateľských aktivít v priemyselnej oblasti. Vyššie
uvedené skutočnosti sú výsledkom prenikania a dodržiavania filozofie prestavby hospodárskeho
systému so súčasným zachovaním tradičného čínskeho elementu.
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VÝKON PRÁV MINORITNÉHO AKCIONÁRA V AKCIOVEJ
SPOLOČNOSTI
Juraj Gedra
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej
spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil
čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom
pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov,
ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to
pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára.
Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon práv menšinového akcionára v akciovej spoločnosti,
v samotnom texte som sa snažil neopomenúť žiadny zo základných inštitútov v súlade s odbornou
literatúrou.
Kľúčové slová:akcia, akcionár, akciová spoločnosť, Obchodný zákonník, právo, povinnosť.
Abstract: The article represents the characteristics of the position of a minority shareholder in the
joint stock company and the related exercise of its rights. Within the process of drafting of this
article, I have tried to use several domestic and foreign sources. One of my significant sources was
naturally the legislation of the Slovak Republic. Furthermore, I came across some expert articles,
dealing with the subject matter of my article. The cases from the praxis were also important,
especially for a better illustration of the specific aspects of the exercise of the minortiy shareholder’s
rights. Due to the fact that my article focuses on the exercise of the minortiy shareholder’s rights in
the joint stock company, I have tried to reflect all basic aspects of this matter in line with the expert
literature.
Key words: share, shareholder, joint stock company, Commercial Code, right, obligation.
1

ÚVOD
Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom
imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň
vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo
samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným
právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Treba
podotknúť, že akcionári majú rozsiahle práva, pričom môže výkon jedného práva ovplyvniť výkon
druhého práva. Svoju pozornosť venujem najmä charakteristike práv a povinností menšinových
akcionárov.
2

PRÁVAM MENŠINOVÝCH AKCIONÁROV
V zmysle ustanovenia § 155 Obchodného zákonníka predstavuje akcia „práva akcionára ako
spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom
zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak
zákon neustanovuje inak.“ Z uvedeného ustanovenia teda patria akcionárovi jednak majetkové
a jednak nemajetkové práva. Základným nemajetkovým právom je právo akcionára podieľať sa na
riadení spoločnosti, a to prostredníctvom účasti a hlasovania na valnom zhromaždení spoločnosti.
Majetkovými právami akcionára sú právo na podiel na zisku a právo na podiel na likvidačnom
zostatku. Právo akcionára na riadenie spoločnosti ako aj iné nemajetkové práva súvisiace s riadnym
výkonom práva na riadenie spoločnosti vychádzajú z ustanovenia § 180 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
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Právo akcionára na riadenie spoločnosti pozostáva zo štyroch čiastkových práv, a to:
právo na účasť na valnom zhromaždení,
právo hlasovať na valnom zhromaždení,
právo požadovať informácie a vyjadrenia na valnom zhromaždení a
právo uplatňovať návrhy.
Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho
akcií k výške základného imania. Vzhľadom na skutočnosť, že akcie spoločnosti môžu byť vlastnené
jednotlivými akcionármi v rôznom pomere k základnému imaniu, majú akcionári, ktorí sú majiteľmi
akcií, ktorých menovitá hodnota predstavuje menšinu základného imania, právo na ochranu podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
V závislosti od štruktúry akcionárov, akcionár, ktorý nedisponuje takým množstvom hlasov,
aby mohol efektívne ovplyvňovať riadenie akciovej spoločnosti prostredníctvom výkonu
hlasovacieho práva na valnom zhromaždení, sa z materiálneho hľadiska dostáva do nerovného
postavenia voči akcionárovi, resp. skupine akcionárov dlhodobo ovládajúcich akciovú spoločnosť.
Vzhľadom na proces kreovania vôle akciovej spoločnosti a jej orgánov sa potom môže zneužívanie
výkonu akcionárskych práv prejaviť v diskriminácii menšinových akcionárov orgánmi akciovej
1
spoločnosti, resp. stanovami akciovej spoločnosti.
Z ustanovenia § 176b Obchodného zákonníka vyplývajú dva základné princípy, a to zákaz
vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov a povinnosť
spoločnosti zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako, teda zákaz
zneužitia práva, zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania.Splnenie druhej zásady je
adresované spoločnosti, a to všetkým jej orgánom, predovšetkým predstavenstvu, ale rovnako aj
2
valnému zhromaždeniu a dozornej rade. Slovenská právna úprava týkajúca sa akciových
spoločností explicitne nevyjadruje povinnosť akcionára vykonávať jeho hlasovacie právo v súlade so
záujmami spoločnosti, resp. so záujmami ostatných akcionárov. Väčšinoví akcionári však nemajú
iba „silu“ na tvorbu vôle spoločnosti, ale aj na kreáciu jednotlivých volených orgánov spoločnosti.
V praxi tak môže dochádzať napríklad k realizácii transakcií bez toho, aby boli brané do úvahy
oprávnené záujmy všetkých akcionárov a spoločnosť koná iba v záujme majoritného akcionára,
3
resp. akcionárov .
„Právny vzťah akcionára k akciovej spoločnosti, ako aj akcionárov navzájom sú
v slovenskom práve v zmysle § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka tzv. absolútnymi obchodmi, teda
považujú sa za obchodné záväzkové vzťahy, na ktoré sa vzťahuje právna úprava tretej časti
Obchodného zákonníka. Podľa kogentného ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka výkon
práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.
Zásada poctivého obchodného styku vyjadruje požiadavku zachovávania určitých morálnych
4
pravidiel pri výkone práva v obchodných vzťahoch.“
Ako už bolo uvedené záujmy akcionárov a záujmy akciovej spoločnosti nemusia byť vždy
identické. Rozdiely v záujmoch akcionárov sú dôsledkom skutočnosti, že ide o kapitálové
spoločnosti, ktoré predstavujú spojenie kapitálu a v ktorých sa rozhodovacie procesy odvíjajú od
počtu, resp. menovitej hodnoty akcií v týchto spoločnostiach. Akcionári, ktorí majú rozhodujúci
počet akcií, sú schopní presadiť za členov štatutárnych orgánov spoločnosti alebo do manažérskych
funkcií osoby, ktorých schopnostiam a lojalite dôverujú, prípadne presadiť, že sa sami stanú členmi
štatutárnych orgánov.
a)
b)
c)
d)

1

Žitňanská, L. : Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností, Iura edition,
Bratislava: 200, s. 37
2
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 3.vydanie, C.H.Beck, Bratislava: 2010, s.
523
3
Žitňanská, L. : Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností, Iura edition,
Bratislava: 2000, s. 77
4
Žitňanská, L. : Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností, Iura edition,
Bratislava: 2000, s. 77
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3

PRÁVA MENŠINOVÝCH AKCIONÁROV PODĽA §181 a §182 OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA
Obchodný zákonník určuje „kvalifikovanú menšinu“ akcionárov, ktorým priznáva určité práva
na ich ochranu, a to v zmysle ustanovenia § 181 a § 182 Obchodného zákonníka. Zákon za takúto
„kvalifikovanú menšinu“ považuje akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá
hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti. Stanovy môžu zákonom
5
ustanovenú hranicu minimálne 5 % znížiť aj na nižšiu hranicu.
Paragraf 181 Obchodného zákonníka ustanovuje právo menšinových akcionárov iniciovať
zvolanie valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie teda primárne nezvolávajú menšinoví
akcionári, ale títo požiadajú predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 40 dní odo dňa
doručenia požiadavky menšinových akcionárov. Prerokovanie požadovaných bodov programu je
zabezpečené tým, že zákonná úprava zakazuje predstavenstvu meniť navrhovaný program valného
zhromaždenia, pričom meniť ho môže iba so súhlasom menšinových akcionárov, ktorí jeho konanie
navrhli.
Ak predstavenstvo nesplní svoju povinnosť zvolať valné zhromaždenie, o ktorého zvolanie
požiadali menšinový akcionári v lehote určenej zákonom, môžu sa títo akcionári obrátiť na súd, ktorý
rozhodne o tom, že poveruje menšinových akcionárov zvolať valné zhromaždenie.
Zákon nestanovuje dôvody, kvôli ktorým sa akcionár alebo akcionári podľa ustanovenia §
181 ods. 1 Obchodného zákonníka môžu alebo nemôžu požiadať o zvolanie valného zhromaždenia.
V kontexte s informáciami požadovanými podľa ustanovenia § 180 Obchodného zákonníka môžu
byť dôvodom informácie poskytnuté v písomnej forme po konaní riadneho valného zhromaždenia,
resp. informácie poskytnuté po riadnom valnom zhromaždení na základe rozhodnutia súdu, ktorým
6
sa spoločnosti uložila povinnosť tieto informácie poskytnúť.
Rozhodovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení zvolanom akcionármi na základe
poverenia súdom, sa riadi rovnakými pravidlami ako rozhodovanie na riadnom valnom
zhromaždení. Menšinoví akcionári môžu teda len svojimi argumentmi presvedčiť ostatných
akcionárov, resp. rozhodujúcu časť akcionárov, aby valné zhromaždenie rozhodlo v súlade so
7
záujmami minoritných akcionárov .
Medzi ďalšie práva menšinových akcionárov, prostredníctvom ktorých majú možnosť
uplatňovať svoje záujmy v spoločnosti podľa ustanovenia § 182 ods. 1 Obchodného zákonníka
patrí:
a) Právo požadovať, aby predstavenstvo zaradilo určitú záležitosť do programu rokovania
valného zhromaždenia a valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Avšak
v záujme zachovania odôvodnenosti podávaných návrhov na doplnenie programu valného
zhromaždenia musí byť žiadosť o doplnenie programu odôvodnená alebo k nej musí byť
pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, v opačnom prípade sa valné
8
zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.
b) Na žiadosť menšinového akcionára predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na
splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v
rozpore s týmto zákonom.
„Vo vzťahu k predstavenstvu majú menšinoví akcionári oprávnenie požadovať, aby
predstavenstvo riadne plnilo svoje povinnosti a riadne a včas uplatnilo nároky spoločnosti, ktoré voči
akcionárom vznikli. Nároky spoločnosti voči akcionárom predstavujú pohľadávky na plnenie, a to

5

§ 181 ods. 1 Obchodného zákonníka
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 3.vydanie, C.H.Beck, Bratislava: 2010, s.
535
7
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností a ochrana
záujmov ich spoločníkov (akcionárov) a veriteľov, In: Vybrané otázky zodpovednosti za škodu
spôsobenú nesprávnym profesijným postupom, UPJŠ, Košice: 2010, s. 117
8
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 3.vydanie, C.H.Beck, Bratislava: 2010, s.
538
6
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predovšetkým na peňažné plnenie - splácanie emisného kurzu, splácanie úrokov z omeškania,
9
plnenie poskytnuté v rozpore so zákonom.“
c) Na žiadosť menšinového akcionára dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na
náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach, uplatní v mene
spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s týmto
zákonom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie ( § 161), uplatní v mene spoločnosti
nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa tohto zákona.
Pokiaľ ide o oprávnenia menšinových akcionárov, ktorými môžu požadovať o konanie
dozornú radu, ide najmä o žiadosti, aby si dozorná rada riadne plnila svoje kontrolné povinnosti, a to
preverovať pôsobnosť predstavenstva, teda či predstavenstvo koná v súlade so zákonom v záujme
spoločnosti a jej jednotlivých akcionárov. Z takéhoto preverovania pôsobnosti predstavenstva môžu
vzniknúť spoločnosti nároky na náhradu škody voči členom predstavenstva. Zároveň sú menšinoví
akcionári oprávnení vyžadovať, aby dozorná rada uplatňovala nároky spoločnosti na náhradu škody
voči členom predstavenstva, a pod. V prípade, ak predstavenstvo alebo dozorná rada neuplatnia
nároky spoločnosti, tak ako to žiadajú menšinoví akcionári, sú títo aktívne legitimovaní na podanie
žaloby v mene spoločnosti, ktorou uplatnia nároky, ktorých uplatnenie žiadali od orgánov
spoločnosti. Na rozdiel od členov orgánov spoločnosti, ktorí majú povinnosť tieto nároky uplatniť,
akcionári sú oprávnení avšak nie povinní tieto nároky uplatniť.
4

MOŽNOSTI OBRANY MENŠINOVÉHO AKCIONÁRA V PRÍPADE PORUŠENIA JEHO
PRÁV
Menšinový akcionár má právo na podanie návrhu na súd na určenie neplatnosti uznesenia
valného zhromaždenia. V zmysle ustanovenia § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Každý
spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnávací správca alebo člen
dozornej rady môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia,
ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo má aj
bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo však
zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného
zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o
uznesení dozvedieť.“ V prípade akciovej spoločnosti teda ide o akcionárov a bývalých akcionárov,
nie o spoločníkov a bývalých spoločníkov.
Pokiaľ ide o akcionárov, títo sa môžu domáhať určenia neplatnosti uznesenia valného
zhromaždenia za splnenia dvoch podmienok, a to:
a) porušenie zákona alebo stanov spôsobené uznesením valného zhromaždenia musí
10
obmedzovať práva akcionára, ktorý sa určenia neplatnosti domáha a
b) akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia musí podať protest do zápisnice
z valného zhromaždenia.
Pokiaľ ide o obsah samotného protestu, zákon jeho náležitosti neurčuje. V zmysle
ustanovenia § 188 ods. 2 písmeno b), zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje „obsah protestu
akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného
zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada“. Samotný protest by mal teda prinajmenšom obsahovať
určenie uznesenia proti ktorému smeruje, prípadne označenie toho, v čom vidí protestujúci rozpor
so zákonom alebo so stanovami.
Z hľadiska posúdenia možnosti efektívnejšieho výkonu
akcionárskych práv najmä pokiaľ ide o právo akcionára na podiel na zisku je potrebné rozlišovať
dve situácie, a to (i) spoločnosť vykázala zisk, ktorý je možné rozdeliť, avšak väčšinový akcionár
nerozhodne o jeho rozdelení v očakávanej výške a (ii) spoločnosť nevykáže zisk, resp. vykáže zisk
v nižšej ako očakávanej výške, ktoré by bolo možné rozdeliť. Prvou otázkou je otázka rozhodnutia
valného zhromaždenia o rozdelení zisku a druhou je otázka hospodárenia spoločnosti a v súvislosti
s tým aj zodpovednosť štatutárneho orgánu za výkon svojej pôsobnosti.
9

Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 3.vydanie, C.H.Beck, Bratislava: 2010, s.
538
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§ 131 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia
valného zhromaždenia, len ak porušenie zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo
obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha.“
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„Zo subsidiárneho použitia Občianskeho zákonníka, ako aj z ustanovenia § 261 Obchodného
zákonníka vyplýva, že mimoprávne pravidlá správania, na ktoré odkazuje Občiansky zákonník
a Obchodný zákonník, sa aplikujú aj na výkon akcionárskych práv. Akcionár potom nesmie
výkonom svojich akcionárskych práv bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a oprávnených
záujmov akciovej spoločnosti a ostatných akcionárov, pričom výkon práv akcionára musí byť
v súlade so zásadou dobrých mravov a poctivého obchodného styku. Práva, výkonom ktorých
akcionár alebo skupina akcionárov, vzhľadom na väčšinový princíp kreovania vôle akciovej
spoločnosti, môže zasiahnuť do práv a najmä oprávnených záujmov ostatných akcionárov, resp.
akciovej spoločnosti ako celku, akcionári vykonávajú na valnom zhromaždení. Zneužitie práva
akcionára sa potom prejaví v rozhodnutí valného zhromaždenia. Rozpor s dobrými mravmi,
prípadne so zásadou poctivého obchodného styku tak môže byť dôvodom na vyslovenie neplatnosti
11
uznesenia valného zhromaždenia.“
Aby bolo možné napadnúť uznesenie valného zhromaždenia, ktorým bol rozdelený zisk
akciovej spoločnosti medzi jednotlivých akcionárov, je potrebné preukázať práve rozpor takéhoto
rozhodnutia so základnými zásadami obchodného, resp. celkovo súkromného práva a zároveň na
to, že takéto rozhodnutie musí byť spôsobilé obmedziť práva a oprávnená záujmy druhého
akcionára. Ak by sme uvedené podmienky brali od konca, rozhodnutie o rozdelení zisku je určite
spôsobilé obmedziť oprávnené záujmy akcionára. Skúmanie toho, či určité rozhodnutie je v súlade
so zásadami poctivého obchodného styku, alebo so zásadou zákazu zneužitia práva môže byť
problematickejšie. V prípade, ak akcionár hlasuje tak, že valné zhromaždenie rozhodne, že napr.
rozdelená bude iba časť zisku spoločnosti, väčšinový akcionár tak obmedzuje aj svoje právo.
Otázkou však je, či bolo takéto rozhodnutie v prospech spoločnosti, teda zostávajúce financie, ktoré
neboli rozdelené, budú využité tak, že v konečnom dôsledku bude úžitok plynúť aj menšinovému
akcionárovi alebo či mal väčšinový akcionár záujem na tom, aby finančné prostriedky „dostal zo
spoločnosti“ iným spôsobom, tak aby nemuseli byť rozdelené aj menšinovému akcionárovi.
Preukazovanie uvedeného však môže byť v konkrétnych prípadoch problematické.
5

MOŽNOSTI EFEKTÍVNEJŠIEHO VÝKONU AKCIONÁRSKYCH PRÁV
Menšinovému akcionárovi je jeho podiel na kreovaní vôle spoločnosti značne obmedzený.
V podstate má „blokačné právo“ iba v prípade zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného
imania, zrušenia spoločnosti alebo zmeny jej právnej formy alebo v prípadoch ak zákon výslovne
ustanovuje rozhodovanie valného zhromaždenia kvalifikovanou väčšinou hlasov akcionárov.
V ostatných prípadoch rozhodovania valného zhromaždenia, nemá reálnu možnosť ovplyvniť
rozhodovanie, pokiaľ je jeho vôľa odlišná od vôle väčšinového akcionára.
Menšinový akcionár má zo svojej pozície zákonný nárok na podiel na zisku, pričom toto
právo patrí k základným majetkovým právam, ktoré sa viažu k akcii ako k cennému papieru. Avšak
na rozhodnutie o rozdelení zisku, resp. na obchodné rozhodnutia, ktoré samotný zisk spoločnosti
ovplyvňujú nemá podstatný dosah, nakoľko väčšinový akcionár môže rozhodnúť o tom, že medzi
akcionárov nebude rozdelený celý čistý zisk spoločnosti, prípadne, že celý tento zisk sa použije na
ďalšie investície spoločnosti. Zároveň spoločnosť môže vykonávať svoje podnikanie takým
spôsobom, že spoločnosť nevykáže zisk, ktorý by mohol byť rozdelený medzi akcionárov.
Jednou z možností, ktorá by mohla vyriešiť pozíciu minoritného akcionára bez toho, aby
musel využívať prostriedky súdnej ochrany akcionára, by mohlo byť posilnenie pozície menšinového
akcionára v spoločnosti a zverenie viacerých otázok do rozhodovania valným zhromaždením, a to
nielen nadpolovičnou väčšinou, ale kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovanou väčšinou akcionárov by
tak mohlo byť rozhodované napríklad o schvaľovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a
mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát
spoločnosti a určenie tantiém a dividend. Zároveň, ak by nakladanie s majetkom a finančnými
prostriedkami spoločnosti predstavenstvom nad určitú hranicu podliehalo schvaľovaniu valným
zhromaždením, a to jeho kvalifikovanou väčšinou, mal by mešinový akcionár možnosť zabrániť
úbytku majetku spoločnosti, neefektívnym investíciám alebo uzavieraniu zmlúv, ktoré by zmenšovali
majetok spoločnosti.
Na druhej strane je potrebné podotknúť, že určenie miery, ktorou by malo valné
zhromaždenie zasahovať do obchodného vedenia spoločnosti je veľmi náročné, nakoľko vzhľadom
11
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na spôsob rozhodovania valného zhromaždenia, môže spomaliť dynamiku spoločnosti
a v konečnom dôsledku pôsobiť na samotnú spoločnosť aj negatívne.
Ide iba o teoretickú možnosť, keďže uvedené zmeny je možné vykonať iba na základe
zmeny stanov spoločnosti, a na ich zmenu je potrebné rozhodnutie dvojtretinovej väčšiny hlasov
akcionárov prítomných na valnom zhromaždení. Väčšinový akcionár tak nemá dôvod týmto
spôsobom oslabovať svoje postavenie alebo postavenie predstavenstva, ktorého zloženie
predstavuje v podstate vôľu valného zhromaždenia, resp. dozornej rady, ktorá je volená valným
zhromaždením.
6

ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU
Osoby pôsobiace v orgánoch obchodnej spoločnosti sú v pozícii osôb poverených
spravovaním cudzieho majetku. Spôsob výkonu pôsobnosti členmi predstavenstva akciovej
spoločnosti je zákonom vymedzený všeobecným spôsobom v ustanovení § 194 ods. 5 Obchodného
zákonníka nasledovne:
„Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou,
ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti
a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky
dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť
škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami spoločnosti.“
Zákon teda prikazuje členom predstavenstva konať s náležitou starostlivosťou, ktorá v sebe
zahŕňa dve podstatné zložky, a to odbornú starostlivosť a lojalitu k spoločnosti a všetkým jej
akcionárom.
Odborná starostlivosť bude v skratke zahŕňať schopnosť predstavenstva ako rozhodovacieho
orgánu rozhodovať s takou znalosťou veci v predmete podnikania spoločnosti, ktorá sa
12
v objektívnom zmysle bude považovať za postačujúcu . Viaže sa k získaniu a použitiu všetkých
informácií a podkladov relevantných k rozhodovaniu v predmetnej záležitosti. Obchodný zákonník
konkretizuje odbornú starostlivosť exemplifikatívnym výpočtom postupov, ktoré musia byť pri
výkone činnosti s odbornou starostlivosťou zachované, a teda členovia predstavenstva sú povinní
najmä:
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodnutia,
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy
jej akcionárov,
pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých
akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Konanie členov predstavenstva musí byť zároveň vždy v súlade so záujmami spoločnosti
a všetkých jej akcionárov (lojalita), pričom zákon bližšie nekonkretizuje obsah záujmov spoločnosti
či jej akcionárov. Pri ich vymedzení treba preto vychádzať zo všeobecných zásad zákazu
zneužívania práva a súladu konania s poctivým obchodným stykom.
Štatutárny orgán musí nielen vykonávať jednotlivé svoje činnosti s odbornou starostlivosťou,
ale musí aj pri delegovaní jednotlivých svojich povinností na iné osoby, vyberať tieto osoby
13
s odbornou starostlivosťou. Aj keď člen predstavenstva, alebo predstavenstvo deleguje výkon
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niektorých svojich na nižšiu úroveň, nezbavuje ho to zodpovednosti za výkon funkcie s odbornou
14
starostlivosťou. .
7

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Podľa ustanovenia § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka „Členovia predstavenstva, ktorí
porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť
škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne
tým, že
a)
poskytne plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom,
b)
nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a,
c)
poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a,
d)
upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v
rozpore s týmto zákonom,
e)
vydá akcie v rozpore s týmto zákonom,
f)
nezverejní výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu.“
Podľa ustanovenia § 194 ods. 7 Obchodného zákonníka „Člen predstavenstva nezodpovedá
za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v
dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu
spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak
je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.
Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.“
Vyššie uvedeným ustanovením zákon stanovuje liberačný dôvod, pri splnení ktorého sa členovia
štatutárneho orgánu zbavia zodpovednosti za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie.
„Tento liberačný dôvod však nemožno absolutizovať, pretože uznesenie valného
zhromaždenia, aj keď nebolo v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo
stanovami spoločnosti, môže byť v rozpore so záujmami spoločnosti, pretože bolo prijaté v dôsledku
zneužitia väčšiny alebo menšiny hlasov, či znevýhodňuje niektorého zo spoločníkov (akcionárov)
a v takomto prípade by sa konatelia (členovia predstavenstva) nezbavili zodpovednosti
15
preukázaním, že vykonávali uznesenie valného zhromaždenia.“
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov kapitálových spoločností za škodu spôsobenú pri
výkone svojej pôsobnosti má charakter špeciálnej úpravy vo vzťahu k všeobecnej úprave
zodpovednosti za škodu podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Členovia štatutárneho orgánu
zodpovedajú za spôsobenú škodu spoločne a nerozdielne, teda solidárne. Táto osobitná úprava
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone pôsobnosti štatutárneho orgánu aj exemplifikatívne
uvádza, o najmä aké druhy škody pôjde, a to škodu, ktorá vznikne spoločnosti tým, že člen
štatutárneho orgánu poskytne plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom, že nadobudne
majetok v rozpore s ustanovením § 59a, že poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a, že
upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s
16
týmto zákonom a pod.
Všeobecná úprava náhrady škody, obsiahnutá v ustanoveniach § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka, vyžaduje zo strany poškodeného preukázať nasledujúce predpoklady:
(1) porušenie právnej povinnosti (zmluvnej, zákonnej),
(2) vznik škody,
(3) príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody.
Ad 1.Môže ísť jednak o porušenie zmluvnej povinnosti, vyplývajúcej z obchodného záväzkového
vzťahu, napríklad zo zmluvy ale rovnako môže ísť aj o porušenie zákonnej povinnosti, stanovenej
priamo Obchodným zákonníkom
Ad 2.Škodou sa rozumie jednak skutočná škoda ako majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá
predstavuje zmenšenie majetkového stavu poškodeného oproti stavu pred protiprávnym úkonom
14

Eliáš, K.: Variabilita života a právnická schémata (K souběhu pracovního poměru s členstvím ve
statutárním orgánu obchodní korporace, In: Obchodněprávní revue, roč. I. č. 10/2009 s. 272, In:
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resp. škodnou udalosťou, a jednak ušlý zisk, ktorý by bol poškodený dosiahol, keby nebolo nastalo
porušenie právnej povinnosti resp. škodná udalosť.
Ad 3.Vzniknutá škoda musí byť spôsobená v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti.
Existenciu uvedených predpokladov musí preukázať poškodený. Zodpovednosť za škodu je
objektívnou zodpovednosťou, pre ktorej vznik sa nevyžaduje zavinenie škodcu (úmysel,
nedbanlivosť).
Osobitná úprava zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie člena predstavenstva je oproti
všeobecnej úprave podľa § 373 a nasl. rigoróznejšia v tom, že poškodený (spoločnosť) preukazuje
len vznik škody a príčinnú súvislosť jej vzniku s porušením povinnosti členmi predstavenstva.
Naopak, sám člen predstavenstva musí uniesť dôkazné bremeno, že postupoval pri výkone svojej
pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. V opačnom
prípade bude povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej spôsobil pri výkone svojej funkcie,
pričom Obchodný zákonník ustanovuje solidárnu zodpovednosť členov predstavenstva.
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov za škodu je založená na princípe objektívnej
zodpovednosti a člen štatutárneho orgánu bude zodpovedať za spôsobenú škodu bez ohľadu na to,
či ju spôsobil zavineným konaním alebo nie. „Zodpovednosť štatutárneho orgánu je daná aj vtedy,
ak dozorná rada schváli konanie štatutárneho orgánu spoločnosti. Členovia štatutárneho orgánu sa
teda nemôžu zbaviť zodpovednosti za spôsobenú škodu s poukazom na to, že dozorná rada ich
17
konanie schválila.“
Kogentná úprava ustanovenia § 194 ods. 8 Obchodného zákonníka zároveň výslovne
zakazuje obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti člena predstavenstva tak dvojstrannými
dohodami, ako aj stanovami spoločnosti.
„Členovia štatutárneho orgánu sa niekedy bránia vysloveniu súhlasu s vymenovaním
(voľbou) do funkcie člena štatutárneho orgánu spoločnosti a takýto súhlas podmieňujú tým, že
nebudú zodpovední za škodu spôsobenú pri výkone funkcie alebo že ich zodpovednosť bude
obmedzená do určitej sumy. Takéto dojednania o vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti
štatutárneho orgánu sú niekedy obsiahnuté v zmluvách o výkone funkcie. Dojednanie o obmedzení
alebo vylúčení zodpovednosti v zmluve medzi spoločnosťou a členom štatutárneho orgánu je
zakázané, rovnako ani v spoločenskej zmluve, ani v stanovách nemožno obmedziť alebo vylúčiť
zodpovednosť člena štatutárneho orgánu. Ustanovenia dohody o výkone funkcie, spoločenskej
zmluvy alebo stanov spoločnosti, ktoré by takéto obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti člena
štatutárneho orgánu obsahovali, by boli neplatné pre rozpor so zákonom a podľa § 39 Občianskeho
18
zákonníka.“
Určitou zákonom ustanovenou možnosťou, ako by sa mohol člen štatutárneho orgánu
vyhnúť náhrade spôsobenej škody, je ustanovenie § 194 ods. 8 druhá veta Obchodného zákonníka,
v zmysle ktorého: „Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom
predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to
len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto rozhodnutiu na valnom
zhromaždení nevznesie do zápisnice protest menšina akcionárov s akciami, ktorých menovitá
hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania.“ Uvedené ustanovenie tak ešte sprísňuje
všeobecnú občianskoprávnu ako obchodnoprávnu úpravu obmedzujúcu dohody, ktorými by sa
zmluvné strany vzdávali práva, ktoré nadobudnú až v budúcnosti, resp. ktorými by sa vzdávali
19
nároku na náhradu škody ešte pred porušením povinnosti, z ktorej by mohla škoda vzniknúť.
Uvedené ustanovenie ochraňuje práve menšinových akcionárov, ktorí vznesením protestu do
zápisnice zabránia tomu, aby sa spoločnosť vzdala nároku na náhradu škody, alebo aby uzavrela
dohodu o urovnaní s členmi štatutárneho orgánu. Uvedené je dôležité práve s prihliadnutím na to,
že je to práve väčšinový akcionár, resp. väčšinoví akcionári, na základe vôle ktorých je kreovaný
štatutárny orgán, a teda sú to osoby, ktoré zvolil tento väčšinový akcionár. Členom štatutárneho
17
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orgánu môže byť aj samotný akcionár, a preto by bolo v jeho záujme, aby spoločnosť takúto dohodu
s členom štatutárneho orgánu uzavrela. Uzavretie takejto dohody by však pravdepodobne bolo v
rozpore so záujmami spoločnosti ako aj v rozpore so záujmami jej ostatných akcionárov, a teda by
predstavovalo zneužitie väčšiny akcií. Z uvedeného dôvodu má opodstatnenie podanie protestu do
zápisnice z valného zhromaždenia, ktoré takúto dohodu medzi spoločnosťou a členom štatutárneho
orgánu schvaľuje, čím sa zabráni účinnosti takejto dohody.
Napokon je potrebné prihliadať aj na právne následky spojené s plynutím času.
Podľa ustanovenia § 398 Obchodného zákonníka „Pri práve na náhradu škody plynie
premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto
je povinný na jej náhradu; končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k
porušeniu povinnosti.“
Podľa ustanovenia § 397 Obchodného zákonníka „Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé
práva inak, je premlčacia doba štyri roky.“
Okrem uvedených povinností, sú členovia predstavenstva povinní zachovávať zákaz
konkurencie ustanovený v § 196 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého „člen predstavenstva
nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou
činnosťou spoločnosti,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej
právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní
sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom“.
V prípade, ak člen predstavenstva zákaz konkurencie poruší, je spoločnosť oprávnená
požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila
zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť.
Práva plynúce spoločnosti zo zákazu konkurencie je však potrebné uplatniť v subjektívnej
lehote do 3 mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, objektívna lehota
plynie od momentu, keď došlo k porušeniu zákazu konkurencie, pričom objektívna lehota je jeden
rok.
8

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
Pri porušení povinností člena predstavenstva prichádza do úvahy nielen občianskoprávna
zodpovednosť, ale taktiež trestnoprávna zodpovednosť. Konkrétne konaním štatutárneho orgánu
môže byť naplnená skutková podstata trestného činu podľa § 237 Trestného zákona, a to trestného
činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, ktorého sa osoba dopustí, ak: „inému
spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú
povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy
opatrovať alebo spravovať cudzí majetok.“
Objektom tohto trestného činu je cudzí majetok. Podstatou je konanie, ktorým bola na
cudzom majetku spôsobená škoda, a to bez ohľadu na to, či sa páchateľ obohatil alebo nie.
Povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok majú osoby, ktoré sú povinné spravovať
záležitosti iných osôb, pokiaľ je v tom zhrnutú aj starostlivosť o ich majetok alebo nakladanie s ním.
Táto povinnosť môže vyplývať zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z právoplatného
rozhodnutia súdu alebo zo zmluvy. Povinnosť členov predstavenstva vyplýva priamo z Obchodného
zákonníka.
Porušenie povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok spočíva v tom, že páchateľ
koná v rozpore so všeobecným alebo konkrétnym vymedzením obsahu takej povinnosti. Spravidla
20
21
pôjde o tzv. tunelovanie. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel.
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Samaš, O., Stiffel, H., Toman, P.: Trestný zákon, stručný komentár, Bratislava: Iura edition, 2006,
s. 509
21
V súvislosti s ustanovením § 17 Trestného zákona: „Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou
osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí nedbanlivosť.“
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9

MOŽNOSTI MINORITNÉHO AKCIONÁRA NA ELIMINÁCIU RIZIKA NESPRÁVNEHO
POSTUPU ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, RESP. NESPRÁVNEHO VÝBERU
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU
Ako už bolo uvádzané v predchádzajúcom texte, štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti
je predstavenstvo, ktoré je volené valným zhromaždením. Stanovy však môžu určiť, že
predstavenstvo volí dozorná rada. Vzhľadom na to, že predstavenstvo je voleným orgánom, v jeho
kreácii je premietnutá vôľa spoločnosti, resp. akcionárov, ktorí majú akcionársku silu na zvolenie
konkrétnej osoby za člena štatutárneho orgánu.
Vzhľadom na skutočnosť, že voľba člena predstavenstva ani člena dozornej rady nepodlieha
voľbe kvalifikovanou väčšinou hlasov, menšinový akcionár v podstate nemá silu na to, aby bola za
člena predstavenstva zvolená ním navrhovaná osoba, pokiaľ to nepredstavuje aj vôľu väčšinového
akcionára.
Jednou z možností, ako by bolo možné dosiahnuť aj vplyv menšinového akcionára je
zabezpečenie, že ním navrhovaná osoba bude členom predstavenstva. Využíva sa najmä
ustanovenie v zakladateľskej listine, resp. v zmluve o prevode akcií, že minoritný akcionár ako
zakladateľ má nárok na to, aby ním navrhnutá osoba bola členom predstavenstva (alebo dozornej
rady). Pokiaľ ide o takéto ustanovenie v zakladateľskej listine, je otázne, či sú ním viazané aj osoby,
ktoré neboli zakladateľmi a nadobudli akcie konkrétnej spoločnosti až neskôr, kedy sú základným
dokumentom spoločnosti stanovy.
Ďalšou možnosťou by bola zmena stanov akciovej spoločností, na základe ktorej by voľba
členov predstavenstva vždy spadala do pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom valné
zhromaždenie by o tejto otázke rozhodovalo kvalifikovanou väčšinou hlasov. Takýmto spôsobom by
bolo zabezpečené, že menšinový akcionár nebude mať síce akcionársku silu na presadenie svojho
kandidáta do funkcie člena predstavenstva, avšak má blokačnú silu voči druhému akcionárovi, že
bez jeho súhlasu, nebudú zvolené ani ním navrhované osoby. Následne bude iba otázkou dohody
medzi akcionármi, aby si ustálili osoby, za voľbu ktorých budú hlasovať zhodne. Rovnako ako
v predchádzajúcom prípade, zmena stanov si vyžaduje schválenie kvalifikovanou väčšinou hlasov
akcionárov a väčšinový akcionár nemá dôvod na takúto zmenu. Zároveň by však menšinový
akcionár mohol využiť situáciu, ak by väčšinový akcionár mal záujem o zmenu stanov, alebo na inú
otázku, na ktorej schválenie potrebuje aj hlasy tohto menšinového akcionára a dojednať
s väčšinovým akcionárom zmenu stanov „výmenou“ za určité iné rozhodnutie.
Pokiaľ ide o možnosti eliminácie pochybení členov predstavenstva navrhovaných či už
väčšinovým akcionárom alebo menšinovým akcionárom, je možné stanoviť určité pravidlá, resp.
požiadavky na osobu člena orgánu spoločnosti nad rámec ustanovení Obchodného zákonníka, tak
aby išlo o osoby, ktoré sú dostatočne odborne spôsobilé a majú dostatočné znalosti pokiaľ ide
vedenie spoločnosti. Medzi jednotlivé možnosti riešenia patrí napríklad:
a) ustanovenie požiadaviek na dosiahnuté vzdelanie člena predstavenstva;
b) ustanovenie požiadaviek na predchádzajúcu prax člena predstavenstva;
c) a pod.
Ďalším prostriedkom je dostatočná kontrola vykonávaná dozornou radou, pričom menšinoví
akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania
môžu od dozornej rady vyžadovať preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva.
Zároveň je dôležité, aby v prípade porušení povinnosti alebo pochybení bola voči členom
predstavenstva vyvodzovaná zodpovednosť, a to občianskoprávna resp. trestnoprávna.
Menšinoví akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imania môžu zároveň požadovať, aby dozorná rada uplatnila v mene spoločnosti nároky
na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva.
Prostriedkom na kontrolu určitých otázok obchodného vedenia spoločnosti valným
zhromaždením je taktiež zverenie určitých rozhodnutí do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Pokiaľ ide o ochranu akcionára proti rozhodnutiam valného zhromaždenia, akcionár má
v prípade splnenia zákonom požadovaných náležitostí, právo domáhať sa určenia neplatnosti
uznesenia valného zhromaždenia na súde. Čo sa týka rozhodnutí iných orgánov spoločnosti,
otázkou je či by bolo možné napadnúť platnosť takéhoto rozhodnutia na súde obdobne ako pri
uzneseniach valného zhromaždenia. Obchodný zákonník túto možnosť nepripúšťa a v zásade preto
tento postup možný nie je. Do pôsobnosti orgánov spoločnosti patrí rozhodovanie o obchodnom
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vedení spoločnosti a kontrole, pričom do týchto otázok valné zhromaždenie zasahuje v podstate iba
rozhodovaním o personálnom zložení týchto orgánov.
„V tejto súvislosti je však potrebné posudzovať aj možnosť, čo v prípade, ak iný orgán
spoločnosti rozhodne v otázkach delegovanej pôsobnosti valného zhromaždenia na iný orgán na
základe zákona, zakladateľských dokladov alebo na základe rozhodnutia samotného valného
zhromaždenia. Pri výkone takejto delegovanej pôsobnosti nerozhodujú orgány spoločnosti
o záležitostiach týkajúcich sa obchodného vedenia spoločnosti alebo jej kontroly, ale o koncepčných
a personálnych otázkach spoločnosti. Za tejto situácie by bolo nelogické zbaviť osoby, inak
oprávnené napádať uznesenie valného zhromaždenia, tejto možnosti len preto, že v tomto prípade
nerozhoduje valné zhromaždenie, ale orgán, na ktorý valné zhromaždene svoju pôsobnosť
22
prenieslo.“
V prípade, ak by nebolo možné napadnúť rozhodnutie iného orgánu spoločnosti, akcionár by
bol zbavený možnosti brániť sa nezákonnému postupu týchto orgánov, ktoré vykonávajú prenesenú
23
pôsobnosť valného zhromaždenia, pričom v niektorých prípadoch by to nebola možná náprava.
Uvedené je dôležité posudzovať najmä z toho pohľadu, že akcionár, disponujúci potrebnou
väčšinou hlasov, by mohol uznesením valného zhromaždenia preniesť určitú otázku do pôsobnosti
iného orgánu spoločnosti, ktorý by o tejto záležitosti rozhodol. Ak by neexistovala možnosť
napadnúť neplatnosť takého rozhodnutia, takýto postup by znamenal, že väčšinový akcionár by
mohol úplne zabrániť tomu, aby oprávnené osoby napadli nezákonné rozhodnutie len tým, že by
pôsobnosť valné zhromaždenia preniesol na iný orgán. Nemožnosť akcionárov brániť sa, by tak
24
bola v rozpore so zásadami Obchodného zákonníka.
Z uvedené vyplýva, že v prípadoch prenesenej pôsobnosti je možné napadnúť aj neplatnosť
rozhodnutia predstavenstva spoločnosti.
10

ZÁVER
Možno konštatovať, že pokiaľ sú práva a povinnosti akcionárov dodržiavané a zároveň ak
spoločnosť prispieva k ich uskutočňovaniu, ide o správne fungovanie spoločnosti. Akcionár musí
splniť určité podmienky, aby mu bolo umožnené uplatňovať svoje akcionárske práva. Hlavnou
podmienkou, aby sa akcionár mohol dožadovať vôbec nejakého práva je povinnosť vlastniť určité
množstvo akcií. V procese priznávania práv akcionárom zohrávajú úlohu ďalšie činitele ako stanovy
spoločnosti, zákony a v neposlednom rade aj kontrolné a riadiace orgány spoločnosti. Je zaujímavé
sledovať, ako práve orgány spoločnosti môžu na jednej strane pomáhať akcionárom uplatniť svoje
záujmy a práva tým, že si budú svedomito plniť svoje povinnosti. Na strane druhej môžu svojím
konaním, respektíve nekonaním spôsobiť akcionárovi ujmu na právach. V tomto smere je dôležité
zosúladenie výkonu daných práv a povinností a ich uplatňovanie tak, aby nikomu nespôsobovali
ujmu. Veľmi dôležitá je ochrana menšinových akcionárov, ktorí sú často zastrašovaní a podplácaní
práve majoritnými akcionármi. Vylepšenie ich postavenia a vzájomnej sily vidím najmä v zlepšení
vzájomnej komunikácie a tiež vo vyššej úrovni právnej a ekonomickej vzdelanosti. Pozitívnym
prínosom je tiež úprava ochrany menšinových akcionárov v práve Európskej únie.
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KONANIE PODNIKATEĽA
Ján Majling
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje konaniu podnikateľa so zameraním sa na konanie podnikateľa –
právnickej osoby, nakoľko v obchodných vzťahoch predstavuje problematika konania práve
týchto podnikateľov značné praktické problémy. Autor rozoberá konanie podnikateľa, ktorý
pri realizácii svojho podnikateľského zámeru vstupuje do právnych vzťahov. Cieľom článku
bola analýza všeobecných ustanovení zameraná na priame a nepriame konanie podnikateľa,
ktorá vyúsťuje k špecifickým ustanoveniam a ich aplikácii v praxi vrátane analýzy príslušnej
judikatúry.Autor sa ďalej venujekonaniu osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho
orgánu, aj keď prekročili svojim konaním rozsah oprávnenia konať v mene podnikateľaprávnickej osoby, a to konaniu zaväzujúceho podnikateľa resp. konaniu, ktoré k spôsobeniu
právnych účinkov vôbec nesmeruje.
Kľúčové slová: Konanie podnikateľa - právnickej osoby, právny úkon, štatutárny orgán,
prekročenie oprávnenia
Abstract: The article examines entrepreneur’s procedure with a focus on the conduct of a
legal person as these topics cause significant practical problems within business relations.
Author analyses the conduct of entrepreneur, who enters into legal relations within the
implementation of its business plan. Aim of this article was to analyze the general provisions
aimed at the direct an indirect action of the entrepreneur, which leads to specific provisions
and their application into practiceincluding analysis of relevant case law. Analyzing the case,
the author focuses on person carrying out the scope of the statutory body, even if their
conduct exceeded the scope of business, and the entrepreneur is binding for its
action/actions, as well as the conduct that causes no effect at all.
Key words: conduct of entrepreneur - a legal person, a legal act, a statutory body,
authorization excess
1

KONANIE PODNIKATEĽA – VŠEOBECNE
Konanie v mene podnikateľa – právnickej osoby upravuje zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) v § 20 ods. 1, ktoré
ustanovuje, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány,
teda tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladateľskou listinou
alebo zákonom.
Vykonávanie právnych úkonov pri podnikateľskej činnosti pod obchodným menom
podnikateľa – fyzickej osoby, sa riadi Občianskym zákonníkom. V právnych vzťahoch
v nadväznosti na konanie podnikateľa – fyzickej osoby, sa zaväzuje priamo táto fyzická
osoba, avšak len za predpokladu nadobudnutia plnej spôsobilosti na právne úkony.
Článok sa v ďalšom texte zameriava na konanie podnikateľa – právnickej osoby,
nakoľko v obchodných vzťahoch predstavuje problematika konania práve týchto
podnikateľov značné praktické problémy.
Spôsobilosť mať práva a povinnosti, ako aj spôsobilosť nadobúdať práva
a povinnosti právnická osoba na rozdiel od fyzickej osoby neprejavuje priamo, ale
prostredníctvom štatutárnych orgánov, prípadne iných pracovníkov alebo členov, pokiaľ je to
určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné
zaradenie obvyklé. Právnická osoba nevytvára svoju vôľu sama, je pre ňu typický kolektívny
spôsob tvorby vôle prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú na to právom povolané.
Zjednodušene je možné konštatovať, že právne následky konania fyzických osôb v mene
právnických osôb postihujú právnickú osobu.
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Konanie štatutárnych orgánov sa považuje za vlastné (osobné) konanie právnickej
osoby. Z toho dôvodu sa na konanie štatutárnych orgánov nevzťahujú ustanovenia OZ
1
o zastúpení, pri ktorom konajúca osoba koná v mene zastúpeného (§ 22 a nasl. OZ).
Občiansky zákonník v súvislosti s právnym konaním právnickej osoby rozlišuje
štatutárne orgány právnickej osoby, pracovníkov a členov právnickej osoby, zatiaľ čo zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“) v § 13
výslovne rozlišuje medzi štatutárnym orgánom a zástupcom. Obchodný zákonník v § 13 až
16 ustanoveniami ohľadom konania podnikateľa vlastne dopĺňa ustanovenia Občianskeho
zákonníka o konaní a zastupovaní v právnych vzťahoch. Spôsob konania štatutárneho
orgánu v mene spoločnosti upravuje Obchodný zákonník resp. zmluva o zriadení právnickej
osoby, pričom štatutárnym orgánom môže byť tak kolektív osôb ako aj len jedna osoba.
Právnická osoba teda koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca. Vedúci
organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do
obchodného registra, je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa
2
tejto organizačnej zložky alebo podniku.
V § 14 ods.1 OBZ je ustanovený špeciálny druh zastúpenia podnikateľa, a to
prokúra, pričom prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku
ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné
plnomocenstvo. Prokúra nie je zákonným splnomocnením, prokúrou sa prokuristovi
prepožičiava zákonom upravená schopnosť zastupovať podnikateľa, pričom vnútorný vzťah
prokuristu a podnikateľa môže byť založený na zmluve rôzneho druhu, najčastejšie
mandátna zmluva resp. zmluva o obstaraní veci. Ustanovenia OZ o zmluvnom zastúpení sa
použijú podporne na právne postavenie prokuristu. Analogická aplikácia postavenia
3
štatutárneho orgánu na postavenie prokuristu nie je možná.
Zákonné zastúpenie podnikateľa je vyjadrené v § 15 OBZ: Kto bol pri prevádzkovaní
podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto
činnosti obvykle dochádza. Ak osoba svojím konaním prekročí rozsah tohto poverenia, toto
konanie podnikateľa zaväzuje len vtedy, ak tretia osoba o prekročení rozsahu poverenia
nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť. Poverená osoba
v zmysle tohto ustanovenia koná za obchodnú spoločnosť bez plnomocenstva, avšak, len ak
bola spoločnosťou poverená na určitú činnosť, a ak zároveň ide o činnosť, ktorá sa týka
prevádzkovania podniku.
Posúdenie obvyklých resp. neobvyklých činností závisí od konkrétnych prípadov,
aplikačným problémom tohto ustanovenia sa autor venuje v časti 2.2 tohto článku.
Oprávnenie konať za podnikateľa, vyplývajúce z ustanovenia § 15 OBZ, nie je založené na
určení príslušných právnych úkonov vo vnútorných organizačných predpisoch, ale na
poverení určitou činnosťou pri prevádzke podniku a na obvyklosti právnych úkonov, ku
ktorým pri tejto činnosti dochádza, pričom ich obvyklosť je potrebné posudzovať objektívne,
4
nezávisle od ich prípadného vymedzenia vo vnútropodnikových normách.
Okrem vyššie uvedených prípadov podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v
jeho prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je
oprávnená, pričom konanie inej osoby, ktoré je zastupovaním na základe zákona ustanovuje
§ 16 OBZ. Z hľadiska zákonného zastúpenia podnikateľa je dôležité, že komunikácia týchto
subjektov prebieha zo strany zamestnanca dôveryhodne a uskutočňuje sa priamo
5
v priestoroch prevádzkarne.
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2APLIKÁCIA VYBRANÝCH USTANOVENÍ V PRAXI
2.1

Exces – prekročenie oprávnení
Občiansky zákonník nezakotvuje úpravu prekročenia konateľského oprávnenia
štatutárneho orgánu, vychádza z klauzuly, že konanie štatutárneho orgánu právnickú osobu
vždy zaväzuje. Právny úkon štatutárneho orgánu právnickú osobu zaväzuje aj vtedy, ak
konanie štatutárneho orgánu vybočí z medzí predmetu podnikania, nakoľko v § 19a OZ je
zakotvená generálna právna subjektivita právnických osôb – spôsobilosť právnickej osoby
nadobúdať práva a povinnosti môže byť obmedzená len zákonom. Konateľské oprávnenie
štatutárneho orgánu je obmedzené len rozsahom právnej subjektivity, a nie rozsahom
6
predmetu podnikania. Takéto konanie, by však mohlo byť posudzované ako neplatné,
v prípade, ak je v rozpore so zákonom, nakoľko v súlade s § 39 OZ neplatný je právny úkon,
pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Podľa § 20 ods. 2 OZ za
právnickú osobu môžu konať vo vymedzenom rozsahu aj iní jej pracovníci alebo členovia.
Kým štatutárny orgán podľa zákona vykonáva právne úkony vo všetkých veciach, títo iní
pracovníci podnikateľa vykonávajú právne úkony len obmedzene a to v medziach
pracovných úloh alebo ak je to obvyklé vzhľadom na ich funkciu.
Druhá veta § 20 ods. 2 OZ počíta so situáciou, že ak iní pracovníci alebo členovia
konajúci za právnickú osobu prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti
právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len
vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť. Exces prichádza do
úvahy len v prípade osôb uvedených v predchádzajúcej vete, len zriedkavo u štatutárneho
orgánu (ak sú oprávnenia štatutárneho orgánu presne vymedzené zákonom). Prekročenie
oprávnení pri konaní za právnickú osobu má za následok, že právnická osoba pri splnení
zákonom stanovených podmienok nie je nimi viazaná, avšak toto konanie ako také nie je
neplatné. Úkony, ktorými boli prekročené oprávnenia sa považujú za úkony právnickej osoby,
za splnenia nasledovných podmienok:
a) daný úkon sa týka plnenia úloh právnickej osoby,
b) tretia osoba nemohla vedieť, že konaním príslušnej osoby dochádza
k prekročeniu jej oprávnení.
Týmto je v podstate chránená dobromyseľnosť tretích osôb. O úkon právnickej
osoby nejde v prípade, ak tretia osoba vedela alebo stačí že mohla vedieť, že ide o exces
konajúcej osoby čím je pred dôsledkami excesuchránená právnická osoba. Ak je právny
úkon na základe vyššie uvedených kritérií považovaný za právny úkon osoby, ktorá sa
excesu dopustila, je potrebné tiež skúmať, či spĺňa zákonom stanovené podmienky pre
platnosť právneho úkonu. Ak úkon osoby, ktorá sa excesu dopustila trpí vadou vôle, tento
právny úkon bude považovaný za neplatný v zmysle § 37 OZ.
Exces splnomocnenca je vyjadrený v ustanovení § 33 OZ, tak, že ak
splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ
viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s
ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o
prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil. Z konania splnomocnenca
vznikajú právne účinky splnomocniteľovi, pri prekročení rozsahu udeleného plnomocenstva
je dôležité skúmať, či o tomto prekročení tretia osoba, s ktorou splnomocnenec konal vedela,
alebo mohla vedieť, a či splnomocniteľ takéto konanie splnomocniteľa dodatočne schválil.
Súd v danom kontexte vyslovil právny názor, že plnomocenstvo, ktoré
splnomocňuje splnomocnenca na predaj domu, nepostačuje na to, aby splnomocnenec konal
7
za splnomocniteľa i vo veci predaja pozemku, na ktorom je dom postavený. Ak
splnomocnenec uzavrel zmluvu týkajúcu sa nehnuteľností, ktoré neboli v plnomocenstve
obsiahnuté, ide vzhľadom na obligatórnu písomnú formu o objektívny prípad prekročenia
8
plnomocenstva, dôsledky ktorého je potrebné riešiť podľa ustanovenia § 33 OZ.
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Na tomto mieste považujem za podstatné uviesť, že prekročenie konateľského
oprávnenia neplatí pre štatutárne orgány, pretože štatutárne orgány svoje konateľské
oprávnenie prekročiť nemôžu, keďže sú oprávnené na konanie vo všetkých veciach za
právnickú osobu.
Ratihabitio je inštitút dodatočného schválenia úkonov, ktorými splnomocnenec
prekročil plnomocenstvo, pričom takého dodatočné schválenie excesu má účinky ex tunc, t.j.
na dodatočne schválený právny úkon sa hľadí ako na platný od samého začiatku.
V druhej vete § 33 ods. 1 OZ je zakotvená nevyvrátiteľná právna domnienka, že ak
splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie
schválil. Právo namietať prekročenie oprávnenia splnomocnenca vyplývajúceho
z plnomocenstva, resp. právo schváliť konanie nesplnomocnenej osoby, svedčí iba tomu, za
9
koho bol urobený dotknutý právny úkon. Dobromyseľnosť tretej strany pri konaní so
splnomocnencom, ktorý prekročil rozsah plnomocenstva je rozhodujúca pre posúdenie
nároku tretej strany podľa § 33 ods. 2 OZ.
V nadväznosti na § 33 OZ uvádzam prípad, kedy bol Okresným súdom a následne
aj Krajským súdom vyslovený právny názor ohľadom excesu splnomocnenca. Medzi
navrhovateľom a odporcom došlo k uzatvoreniu rámcovej kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou
bola aj zmluvne dohodnutá rozhodcovská doložka a neoddeliteľnú súčasť rámcovej kúpnej
zmluvy tvorili všeobecné obchodné podmienky. Konateľ navrhovateľa ako podnikateľ sa dal
zastúpiť na základe všeobecnej plnej moci, ktorú konateľ navrhovateľa (ďalej len
„navrhovateľ“) svojmu synovi nesporne udelil a ktorý tak, ako to vyplýva z § 24 OZ konal
osobne. Syn navrhovateľa danú rámcovú kúpnu zmluvu bez výhrad podpísal. Keďže kúpna
zmluva, ktorá sa uzatvára podľa § 409 a nasl. OBZ nemusí mať písomnú formu, nie je nutné
ani plnomocenstvo v písomnej forme. Nakoľko navrhovateľ z platne uzatvorenej rámcovej
kúpnej zmluvy neplnil, na základe návrhu odporcu v opisovanom konaní bol podaný návrh na
začatie rozhodcovského konania, a následne vydaný rozsudok rozhodcovského súdu.
Navrhovateľ sa následne žalobou domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku, pričom
dôvodil tým, že osoba podpisujúca rámcovú kúpnu zmluvu nemala zákonné ani iné
splnomocnenie na podpísanie rozhodcovskej doložky, ktorá bola podotýkam súčasťou
podpisovanej rámcovej kúpnej zmluvy.
Súd v danom konaní uviedol, že dôsledky prekročenia konateľského oprávnenia
splnomocnencom na základe plnej moci nie sú v Obchodnom zákonníku upravené, preto je
potrebné vychádzať z ust. § 33 OZ, podľa ktorého ak splnomocnenec prekročil svoje
oprávnenie vyplývajúce mu z plnej moci, zaväzuje splnomocniteľa takéto konanie za
podmienky, že takéto prekročenie schválil. Schválenie môže vykonať výslovne, a teda ústne
vtedy, ak nebolo dohodnuté, že tak musí byť urobené písomne. Za schválenie prekročenia
plnej moci považuje Občiansky zákonník tiež schválenie urobené mlčky tým, že
splnomocniteľ neoznámil osobe, s ktorou splnomocnenec konal bez zbytočného odkladu
potom, kedy sa o prekročení dozvedel, že s prekročením nesúhlasí.
Úprava obsiahnutá v § 13 OBZ je úpravou hmotnoprávnou, pričom je treba
zdôrazniť, že navrhovateľovi sa v konaní nepodarilo preukázať jeho tvrdenie, že svojho syna
splnomocnil len na právny úkon uzatvorenia kúpnej zmluvy za účelom dodania tovaru, a nie
za účelom podpísania rozhodcovskej doložky. Rámcovú kúpnu zmluvu podpísal
splnomocnenec – syn navrhovateľa bez výhrad, v dôsledku čoho je ju nutné považovať za
platný právny úkon v celom rozsahu. Odvolací súd v danom prípade z vyššie uvedených
dôvodov potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu, a teda táto žaloba bola v celom
rozsahu zamietnutá.
Dôležitým ustanovením Obchodného zákonníka je § 13 ods. 3, podľa ktorého
konanie štatutárneho orgánu aj keď prekročil svojim konaním rozsah predmetu podnikania
podnikateľa zaväzuje, okrem prípadu, v ktorom sa prekročila pôsobnosť štatutárneho orgánu,
ktorú orgánu zákon zveruje alebo zákon umožňuje zveriť. Obmedzenie oprávnenia
štatutárneho orgánu voči tretím osobám účinné nie je. Špeciálnym zákonným
splnomocnením disponuje každý, kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou
9
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činnosťou, a táto osoba je oprávnená na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle
dochádza. Nakoľko v praxi môžu vzniknúť pochybnosti čo treba pokladať za úkony obvyklé
pri činnosti na určitom konkrétnom pracovnom mieste, dôraz sa kladie najmä na ochranu
dobromyseľnosti obchodných partnerov, zákazníkov resp. spotrebiteľov.
Druhá časť vetnej konštrukcie § 13 ods. 3 OBZ obsahuje dovetok: „okrem prípadu,
v ktorom sa prekročila pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú orgánu zákon zveruje alebo
zákon umožňuje zveriť“. Pod túto normu sa môže subsumovať pôsobnosť, ktorú štatutárny
orgán – v špecifických vzťahoch medzi orgánmi podnikateľa (spoločnosti) pri tvorbe vôle
podnikateľa – nemá, ale môže ju získať, teda zákon dovoľuje rozšírenie pôsobnosti v tomto
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kontexte tvorby vôle. Právna úprava explicitne preferuje zákaz obmedzení štatutárnych
orgánov v konaniach navonok pred účinkami materiálnej publicity, t.j. údajezapísané do
Obchodného registra ako verejného zoznamu zákonom ustanovených údajov, sú účinné voči
tretím osobám odo dňa ich zverejnenia podľa § 27 ods. 3 OBZ. Štatutárny orgán podnikateľa
je buď individuálny alebo kolektívny, pričom určenie spôsobu konania musí byť jednoznačné.
Konaním sa rozumie vykonávanie právnych úkonov vo všetkých veciach, práve preto sú
často používané formulácie „zastupovanie“, „podpisovanie za spoločnosť“ v danom kontexte
nepresné a nesprávne, nakoľko ide o priame konanie podnikateľa – právnickej osoby.
Stret záujmov medzi obchodnou spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom je v praxi
často sa vyskytujúcim javom. Podľa názoru súdu ak štatutárnym orgánom spoločnosti
s ručením obmedzeným je viac konateľov a každý z nich je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne, v spore medzi žalobcom – spoločnosťou, proti žalovanému –
konateľovi tejto spoločnosti, nemôže žalovaný úspešne vziať žalobu späť, ktorú podala
právnická osoba – obchodná spoločnosť, pretože aj keď je štatutárnym orgánom žalobcu, sú
záujmy žalobcu a žalovaného v konaní rozdielne. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade,
aj tu je dôležité skúmať stret záujmov medzi obchodnou spoločnosťou a jej štatutárnym
orgánom, pričom oprávnenie štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti (podať v mene
spoločnosti späťvzatie) bolo v danom prípade potlačené nakoľko bol záujem žalobcu
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a žalovaného v konaní rozdielny.
Stretu záujmov medzi obchodnou spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom sa
venoval aj Najvyšší súd SR ako dovolací súd, ktorý vyjadril právny názor, že je potrebné
rozlišovať medzi právnym vzťahom obchodnej spoločnosti k jej konateľovi, ktorého vznik sa
riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a je teda vzťahom
obchodnoprávnym a právnym vzťahom založeným zmluvou o poskytovaní právnych služieb,
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ktorý je vzťahom občianskoprávnym.
Obchodný zákonník vustanovení § 132 ods. 2 výslovne počíta so situáciou, keď
konateľ(ak je zároveň jediným spoločníkom)uzavrie zmluvu, pri ktorej je druhou zmluvnou
stranou on sám. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb podpísal v danom prípade žalovaný
jednak ako štatutárnyorgán jednej zmluvnej strany a jednak ako druhá zmluvná strana- on sám
ako advokát. V zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného
nemôže ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Občiansky zákonník
konanie zástupcu v rozpore záujmov výslovne zakazuje. Porušenie tohto zákazu má za
následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Aj keď štatutárnyorgán právnickej osoby nie
je jej zástupcom (konanieštatutárnehoorgánu je konaním samotnej právnickej osoby), uvedené
ustanovenieObčianskeho zákonníka je podľa názoru dovolacieho súdu analogicky
použiteľnéaj v prípadoch, v ktorých záujmy štatutárnehoorgánu právnickej osoby sú
v rozporeso záujmami tejto právnickej osoby. Použitie analógie však prichádza do úvahy len
vtedy,ak rozpor záujmov nerieši špeciálna právna úprava. Takýmto špeciálnym právnym
predpisom je napr. zákon o advokácii (zákon č. 586/2003 Z.z.), ktorý v ustanovení § 21 písm.
b) ukladá advokátovi povinnosť odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak jeho záujmy sú
v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť.
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Pri strete záujmov konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je špeciálnym
predpisom riešiacim túto otázku Obchodný zákonník a to predovšetkým v ustanovení § 135a
ods. 1, v ktorom okrem iného ukladá konateľovi povinnosť vykonávať svoju pôsobnosť
s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami spoločnosti a neuprednostňovať svoje
záujmy. V prípadoch, v ktorých konateľ ako štatutárnyorgán spoločnosti s ručením
obmedzeným uzatvára zmluvu so „svojou“ obchodnou spoločnosťou, je však potrebné v
prvom rade riešiť otázku, či vôbec ide o stret záujmov. Len ak výsledkom tohto skúmania
bude záver, že právna úprava Obchodného zákonníka na kolíziu záujmov obchodnej
spoločnosti a jej štatutárnehoorgánu na konkrétnu situáciu nedopadá, bude prichádzať do
úvahy analogické použitie § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Dovolací súd mal za to, že
pokiaľ zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzavrel konateľ spoločnosti s ručením
obmedzeným (vykonávajúci zároveň advokáciu) so „svojou“ obchodnou spoločnosťou a ak
vzhľadom na konkrétne okolnosti je daný stret záujmov medzi ním a spoločnosťou (napr. pre
nevýhodnosť zmluvy pre spoločnosť), ochrana práv tretích osôb ako aj dôsledky, ktoré s
takouto situáciou spája zákon o advokácii, vyžadujú, aby tento stret bol považovaný za
porušenie povinností konateľa pri výkone svojej pôsobnosti s následkom jeho zodpovednosti
za škodu v zmysle § 135a ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na druhej strane v inom právnom prípadepríslušný súd uviedol: Nie je vylúčené, aby
konateľ uzavrel v mene spoločnosti s ručením obmedzeným zmluvu (dohodu), pri ktorej
13
druhou zmluvnou stranou je sám tento konateľ ako fyzická osoba, pričom dôležité je
objektívne preskúmať konkrétnosti každého prípadu.
14

2.2

Aplikačná prax špeciálneho zákonného splnomocnenia v ustanovení § 15 OBZ
V nadväznosti na vyššie uvedený § 15 OBZ Najvyšší súd ČR v súvislosti s týmto
ustanovením vyslovil právny názor, že „Prijatie zmenky ekonomickým námestníkom riaditeľa
obchodnej spoločnosti je možné považovať v zmysle § 15 OBZ za obvyklý úkon.“ Z kontextu
daného rozhodnutia vyplýva, že súd nerozhodoval o tom, čo v praxi obvyklé je, ale čo by
v praxi obvyklé malo byť. Postupným vývojom sa však obvyklosť úkonov prispôsobuje
trendom spoločnosti, a zmenka ako taká sa stala bežnou súčasťou obchodnoprávnych
vzťahov. Uvedený súd samotné poverenie k zastupovaniu spoločnosti pri konaní
s finančnými ústavmi k podpisu zmenky podľa príslušných ustanovení by za dostačujúce
nepovažoval, v danom prípade vyslovil názor, že sa jedná o zákonné zastupovanie na
základe § 15 OBZ, a teda úkon námestníka spoločnosť zaväzuje (Ro NS ČR, sp. zn. 29 Cdo
15
2074/2000). Štatutárny orgán podnikateľa – právnickej osoby, u ktorého by mohli byť
splnené podmienky zákonného zastúpenia podľa uvedeného ustanovenia § 15 OBZ,
nemôže byť oprávnený súčasne robiť právne úkony z titulu jeho postavenia ako štatutárneho
orgánu a súčasne z titulu zákonného oprávnenia. Z postavenia vedúceho obchodného
oddelenia podniku vyplýva aj jeho poverenie robiť v mene podnikateľa právne úkony
v obchodnom styku pri tejto činnosti obvyklé. Uzatváranie kúpnych zmlúv o kúpe tovaru,
16
ktorý slúži na podnikanie podnikateľa, nepochybne medzi takého úkony patrí.
Exces zákonného zástupcu sa posudzuje rovnako, ako je to upravené v § 20 ods. 2
17
OZ.
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Najvyšší súdu ČR rozsudkom vyslovil nasledovný právny názor : Podľa § 15 ods.
1 OBZ platí, že kto bol pri prevádzke podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený
na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti dochádza. Na to, aby bola určitá osoba
oprávnená konať podľa § 15 OBZ ako zákonný zástupca podnikateľa, musia byť splnené
súčasne dve podmienky. Predovšetkým musí ísť o osobu, ktorá je poverená určitou
činnosťou, pričom OBZ bližšie nevymedzuje, čo sa rozumie poverením a nevyžaduje aby
také poverenie bolo určitým spôsobom formalizované. Druhou podmienkou vzniku
oprávnenia poverenej osoby zastupovať podnikateľa priamo zo zákona bez osobitného
splnomocnenia je to, že činnosť, ktorou bola osoba poverená, je činnosť pri prevádzke
podniku.
Ďalším pomerne často sa vyskytujúcim prípadom je situácia, keď fyzická osoba, ako
zamestnanec právnickej osoby preberiepoštu, zásielku reklamácie, zamestnanec ju prijme v
mene zamestnanca, o čom svedčí napr. odtlačok pečiatky spoločnosti. Na základe tejto
okolnosti je potom zrejmé, že dňom prevzatia zásielky sa táto dostala do dispozície
zamestnávateľa. Pokiaľ preberajúca osoba prekročila rozsah svojho poverenia v zmysle § 15
ods. 1 Obchodného zákonníka, takéto konanie zaväzujezamestnávateľa s ohľadom na to, že
poštový doručovateľ s prihliadnutím na všetky okolnosti nemohol vedieť o prekročení
19
rozsahu poverenia.
2.3

Aplikačná prax ustanovenia § 16 OBZ
Týmto ustanovením Obchodný zákonník pojednáva o konaní osôb, ktoré na výkon
určitých činnosti nemajú poverenie podnikateľa – právnickej osoby, ani nemajú udelené
plnomocenstvo podnikateľom – právnickou osobou, avšak napriek tomu, sa konanie týchto
osôb považuje za konanie podnikateľa (za stanovených podmienok).
Obchodný zákonník ustanovuje touto normou fikciu zastúpenia. V prípade absencie
tejto úpravy by sa aplikovali ustanovenia OZ o konaní bez príkazu, ktoré nezodpovedajú
požiadavke ochrany dobrej viery konajúcej osoby a právnej istoty v obchodných záväzkových
20
vzťahoch. Ustanovením sa vlastne chráni dobrá viera tretích osôb, ktoré urobili úkon
s osobou v prevádzkarni podnikateľa, ktorá nebola osobou poverenou. Ak sa nepreukáže, že
tretia osoba mohla vedieť o neoprávnenosti konania v mene podnikateľa, z úkonu je
zviazaný priamo podnikateľ, pričom v týchto prípadoch je nevyhnutné objektívne zváženie, či
táto tretia osoba mohla vedieť (a nie len posúdenie či vedela, alebo nie), že koná s osobou
ktorá nie je oprávnená.
Ďalšie rozhodnutie súdu pojednáva o právnych dôsledkoch postihujúcich
spoločnosť, t.j. ak fyzická osoba vystupuje ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným,
koná v mene spoločnosti, nie vo svojom mene ako fyzickej osoby; právne dôsledky v takom
prípade stíhajú spoločnosť, nie fyzickú osobu. Odvolanie podané v mene fyzickej osoby, hoci
malo byť podané v mene spoločnosti ako účastníka konania, je potrebné posúdiť ako
podanie podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený, a ako také odmietnuť. S
21
uvedeným názorom Najvyššieho súdu ČR je možné podľa môjho názoru sa v plnom
rozsahu stotožniť.
3

ZÁVER
Podnikateľ pri realizácii svojho podnikateľského zámeru vstupuje do právnych
vzťahov, pričom podnikateľ môže konať dvoma spôsobmi, buď osobne (podnikateľ –
právnická osoba štatutárnym orgánom) alebo prostredníctvom svojho zástupcu (zmluvného,
zákonného alebo ustanoveného na základe rozhodnutia súdu).
Najmä z dôvodu ochrany tretích osôb ale zároveň aj z dôvodu ochrany samotného
podnikateľa – právnickej osoby je dôležité stanovenie následkov prekročenia konateľského
oprávnenia štatutárneho orgánu právnickej osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
18

Pozri Ro NS ČR, sp. zn. 32 Odo328/2004
Pozri Ro NS SR, sp. zn. 6Sžo/68/2008
20
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 1. vydanie, vyd. Praha: C. H. Beck,
2006. 43 s. ISBN 80-7179-510-0
21
Pozri Uz NS ČR, sp. zn. 2 Odon 23/1997
19
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Na záver je potrebné uviesť, že nedostatky v právnej úprave nie je možné
nahrádzať aplikačnou praxou nad rámec oprávnení štátnych orgánov daných im platným
právnym poriadkom.
Použitá literatúra:
FEKETE, I.: Občiansky zákonník: Veľký komentár, 1. diel, vyd. Bratislava: Eurokódex,
2011,ISBN 978-80-89447-50-3
KRÁLIK, M., ŠMATRALA, J.: Základy obchodného práva, vyd. Bratislava: Slovenská
akadémia vied, 2004, ISBN 80-224-830-1
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 1. vydanie, vyd. Praha: C. H. Beck,
2006, ISBN 80-7179-510-0
OVEČKOVÁ, O.: Obchodný zákonník: komentár 1., vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005, ISBN
80-8078-027-7
Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, IX. doplnené vydanie, vyd.
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o., 2007, ISBN 978-80-88929-93-2
Kontaktné údaje:
JUDr. Ján Majling
majling@majling.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám č. 6
P.O. BOX 313
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika
recenzenti:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
JUDr. Mária Duračinská, CSc.

469

SEKCIA FINANČNÉHO PRÁVA

recenzenti:
JUDr. Mária Duračinská, CSc.
doc. Mykola Sidak, DrSc., PhD.

470

PRÁVNE ASPEKTY DAŇOVÝCH RAJOV V KONTEXTE EÚ
Andrea Koroncziová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Problematika daňových podvodov a únikov sa najčastejšie spája s krajinami
označovanými ako daňové raje, ktoré nespolupracujú s bankami, daňovými, justičnými orgánmi
iných štátov, čím zabraňujú účinnej výmene informácií, ktorej absencia je živnou pôdou pre
uskutočňovanie daňových podvodov a únikov. Uvedené nebezpečenstvo si uvedomuje aj Európske
Únia, ktorá kvôli týmto skutočnostiam ročne prichádza o miliardy EUR, a ktorá prijímaním rozličných
opatrení a relevantných právnych dokumentov sa snaží bojovať proti tomuto nielen európskemu, ale
aj celosvetovému problému.
Kľúčové slová: daňové raje, daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti,
inštitúcie Európskej Únie, Akčný plán na posilnenia boja proti daňovým únikom a podvodom.
Abstract: The issue of tax fraud and evasion is frequently linked with tax havens, which do not
cooperate with banks, tax and judicial authorities of other states. This prevents effective exchange
of information, which absence is fertile ground for making tax frauds and evasions. European Union
is realizing prior mentioned danger, for which loses bilion EUR per annum and trying to combat
against this not only european, but worlwide problem by adoption of various measures and relevant
legal documents.
Key words: tax havens, tax fraud, tax evasions and avoidance, institutions of European Union, An
Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion.
1

ÚVOD

DAŇOVÉ RAJE AKO PRIESTOR PRE DAŇOVÉ ÚNIKY A PODVODY
Z pomedzi mnoho definícií daňového úniku možno, ako najvhodnejšiu použiť tú, ktorú
Európska komisia použila vo svojom Oznámení Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru. Opisuje daňový únik ako ,,vyslovene umelé konštrukcie,
ktorých cieľom je obísť uplatnenie právnych predpisov dotknutého členského štátu.“ Zníženie
daňového zaťaženia na čo najnižšiu mieru je oprávnenou úvahou spoločností, ale len v prípade, ak
cesta k tomuto cieľu nevedie k umelo vykonštruovaným transferom zisku. Využívanie slobody
usadzovania sa spoločností v priestore EÚ z dôvodu menej náročných daňových predpisov im
nemôže byť obmedzené zo strany členských štátov, pokiaľ však členské štáty nepreukážu, že
daňovníci ilegálne obchádzajú platnú daňovú legislatívu. To platí aj v prípade daňových systémov
1
iných členských štátov, ktoré poskytujú mimoriadne priaznivé režimy zdaňovania- tzv. daňové raje.
Slovo ,,ilegálne” je veľmi dôležité, vzhľadom na to, že znižovanie daňového zaťaženia môže byť aj
legálne. Ilegálne obchádzanie zákona, resp. porušovanie právnych predpisov za účelom
minimalizovania svojich daňových povinností sa nazýva ,,tax evasions”. Ide o skresľovanie alebo
2
zatajovanie skutočného stavu daňových záležitostí. Kvázi legálny spôsob vyhýbania sa daňovej
povinnosti, resp. jeho znižovania využívaním prostriedkov v súlade s platným právnym poriadkom
napr. využívanie daňových zrážok, zmena právnej formy obchodnej spoločnosti cez založenie
1

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru- Uplatňovanie opatrení na zabránenie zneužívania právnych predpisov v
oblasti priameho zdaňovania – v rámci EÚ a vo vzťahu s tretími krajinami, KOM(2007) 785
2
Viď bližšie: DVOŘÁČEK, J., - TYLL, L.: Outsourcing a offshoring podnikateľských činností.
Praha: C. H. Beck, 2010. 183 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-010-2. s. 89
V rámci tax evasion rozlišujeme: daňovú defraudáciu- úplné utajenie určitej časti majetku a daňovú
malverizáciu (čiastočné priznanie príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu a nadhodnotenie daňových
výdavkov.
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offshore spoločnosti v daňovom raji, využívanie vzťahov medzi materskou a dcérskou spoločnosťou
veľkými nadnárodnými spoločnosťami, označujeme ako ,,tax avoidance” Ide o akési využívanie
dier v zákone bez ich porušovania, využívanie daňového režimu vo vlastný prospech. Tieto praktiky
sa bez väčšej námahy dajú realizovať na územiach označovaných ako daňové raje, alebo daňové
oázy, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou mierou daňového zaťaženia resp. žiadnou, nedostatkom
účinnej výmeny informácií medzi justičnými, daňovými a bankovými orgánmi, minimálne formality k
založeniu spoločnosti a pod. Medzi týmito pojmami tax avoidance a tax evasion je len veľmi tenká
hranica a sú v spojitosti aj s daňovými rajmi považované za formy daňového nedodržiavania, ktoré
sú nepriaznivé voči daňovému systému štátu.
Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta vyhlásil ,, „EÚ
každoročne prichádza približne o jeden bilión eur pre daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým
3
povinnostiam. Čiže podľa Európskej Komisie dôsledkom daňových únikov a podvodov sú
4
mnohomiliardové straty a uvádza zároveň, že podvody predstavujú približne 2 -2,5 % HDP.
Rozdielne legislatívy jednotlivých členských štátov, z čoho vyplývajú aj medzery v právnej úprave
daní, vytvárajú vhodné prostredie pre tých, ktorých cieľom je vyhnúť sa daňovej povinnosti. Z
uvedeného dôvodu je potrebné, aby EÚ nastolila prísny režim voči týmto praktikám, ako aj voči tým,
ktorí takto unikajú daňovej povinnosti a tým, ktorí im v tom pomáhajú. EÚ prijíma nasledovné
príslušné opatrenia aj v podobe relevantných právnych dokumentov.
2

JEDNOTLIVÉ OPATRENIA PRIJATÉ EÚ NA ODSTRÁNENIE DAŇOVÝCH ÚNIKOV,
PODVODOV A PROBLEMATIKY DAŇOVÝCH RAJOV
Otázka daňový únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti nie je problematikou, ktorá sa
vykryštalizovala len v posledných rokoch, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Už aj Rada
Európskych spoločenstiev sa zaoberala touto otázkou, o čom svedčí aj Uznesenie Rady
Európskych spoločenstiev z 10. februára 1975 o opatreniach prijatých Spoločenstvom za účelom
5
boja proti medzinárodným daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Európske
spoločenstvo už v 70-tych rokoch minulého storočia prijalo určité opatrenia na odstránenie
negatívnych vplyvov daňových únikov, ktoré sú vo svojej podstate zhodné so súčasnými
opatreniami napr. potreba vzájomnej výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskeho
spoločenstva za účelom správneho posúdenia dane z príjmov a dane zo ziskov, potreba
harmonizácie právnych a administratívnych prostriedkov určených na správu daní a pod.
2. 1.

OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU A EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU
A SOCIÁLNEMU
VÝBORU
O POTREBE
ROZVINÚŤ
KOORDINOVANÚ STRATÉGIU S CIEĽOM ZLEPŠIŤ BOJ PROTI DAŇOVÝM
PODVODOM. KOM (2006) 254
V máji roku 2006 Komisia prijala oznámenie, v ktorom vyjadrovala potrebu rozvinúť
koordinovanú stratégiu s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom. Komisia stanovila 3 prioritné
oblasti pre svoje opatrenia:
1 Zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi v administratívnej oblasti - nedostatočná
spolupráca je spôsobená neznalosťou potrebných postupov, nedostatkom kvalifikovaných
pracovníkov, nízkou cudzojazyčnou vybavenosťou a to následne spôsobuje dieru v
komunikácii a chyby pri vybavovaní žiadostí o vzájomnú administratívnu spoluprácu medzi
členskými štátmi. Komisia z uvedeného dôvodu vypracovala návrh nariadenia o vzájomnej
administratívnej pomoci na účely ochrany finančných záujmov Spoločenstva proti

3

Európska Komisia, tlačová správa, Brusel 6.decembra 2012, IP/12/1325
OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU A EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o potrebe rozvinúť koordinovanú stratégiu s
cieľom zlepšť boj proti daňovým podvodom KOM (2006) 254 v konečnom znení, Brusel
31.5.2006
5
COUNCIL RESOLUTION of 10 February 1975 on the measures to be taken by the Community in
order to combat international tax evasion and avoidance
4
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6

2

3

podvodom a akejkoľvek nezákonnej činnosti . Posilnenie právnych predpisov
zaoberajúcich sa pomocou pri vymáhaní daní by pravdepodobne malo zabrániť úniku daní
a zabezpečiť ich lepší výber. Komisia ďalej v rámci tohto bodu navrhovala aj zriadenie
stáleho diskusného fóra na úrovni Spoločenstva, kde by sa rozoberali priame, nepriame
dane, podvody a spolupráca na globálnejšej úrovni.
Rozvoj spolupráce Spoločenstva s tretími krajinami – daňové podvody a úniky sa netýkajú
len európskeho kontinentu, ale zasahujú oveľa ďalej. V súčasnosti je spolupráca medzi
štátmi nielen v oblasti hospodárstva založená na bilaterálnych zmluvách, čo sa považuje
za nedostatočné. Komisia navrhuje zahrnúť ustanovenia o spolupráci v daňovej oblasti do
rámca zmlúv o partnerstve v oblasti hospodárstva, ktoré Únia uzatvára so svojimi
partnermi. Okrem toho sa Komisia pokúša podporovať technickú činnosť spolupracujúcich
tretích partnerov za účelom zvýšiť transparentnosť ich daňových systémov.
Zmena systému DPH – komisia sa zaoberala aj možnosťou posilnenia zásady solidárneho
ručenia pri platbe daní pri súčasnom dodržiavaní zásady právnej istoty a proporcionality.

Okrem uvedených opatrení sa Komisia zaoberala aj ďalšími špecifickými návrhmi opatrení medzi
kotré patrí napr. úľava pri povinnosti podávať priznania pre daňové podniky, ktoré by na základe
partnerstva s daňovými úradmi získali príslušné povolenie, rozšírenie povinnosti podávať priznania
pre tie daňové subjekty, ktoré sú považované za rizikové, využívanie efektívnejších a výkonnejších
informačných systémov na zabezpečenie rýchlej výmeny informácií a pod.
2. 2.

STANOVISKO EURÓPSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU NA TÉMU ,,DAŇOVÉ
A FINANČNÉ RAJE: HROZBA PRE VNÚTORNÝ TRH EÚ (STANOVISKO Z VLASTNEJ
INICIATÍVY) (2012/C 229/02)
Európsky hospodársky a sociálny výbor sa 14. júla 2011 rozhodol vypracovať stanovisko z
vlastnej iniciatívy na tému ,, Daňové a finančné raje: Hrozba pre vnútorný trh EÚ”. EHSV na svojom
zasadnutí konajúcom sa 23. a 24. mája 2012 dané stanovisko prijal 144 hlasmi, 30 členovia
7
hlasovali proti a 13 sa hlasovania zdržali.
EHSV zdôraznila, že je v záujme EÚ skoncovať s netransparentnými jurisdikciami v daňovej oblasti
a prinútiť členské štáty, aby bojovali proti trestnej činnosti majúcu základňu na územiach mnohých z
nich. Veľkým problémom je využívanie a tým pádom aj zneužívanie tzv. zásady trvalého sídla, podľa
ktorej si holdingové spoločnosti bez podnikateľskej činnosti a fiktívne spoločnosti zakladajú rôzne
fiktívne sídla a vlastníctva a ktoré týmto spôsobom môžu zabezpečiť, aby skutoční vlastníci neplatili
dane vo svojej krajine bydliska.
Tri hlavné aspekty, ktoré je potrebné rozanalyzovať v súvislosti s daňovými rajmi sú:
-daňový režim a následná možnosť daňových únikov,
-vytvorenie medzier vo finančných predpisoch, ktoré tým pádom môžu ohroziť finančnú stabilitu,
-nedostatočná výmena informácií, ktorá umožňuje vytvoriť oporný bod pre trestnú činnosť v
daňových rajoch. Spoločným menovateľom týchto aspektov je zložitý prístup k údajom a ich
utajovaný charakter. EHSV zdôraznil, že obmedzenie alebo odstránenie neprehľadnosti údajov by
zmenšilo problémy a hrozby týkajúce sa daňových rajov. Je potrebné zabezpečiť, aby tieto
prostriedky neboli príliš slabé alebo príliš zložité, len aby sa uspokojila verejná mienka tzv. window
dressing. Najjednoduchším riešením by bola automatická výmena informácií.

6

7

Návrh - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnej administratívnej pomoci pri
ochrane finančných záujmov Spoločenstva proti podvodom a iným protiprávnym konaniam /*
KOM/2004/0509 v konečnom znení - ACC 2004/0172 */
Stanovisko Európskeho a sociálneho výboru na tému ,,Daňové a finančné raje: hrozba pre
vnútorný trh EÚ” ( stanovisko z vlastnej iniciatívy) (2012/C 229/02)
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2. 3.

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O KONKRÉTNYCH
SPOSOBOCH BOJA PROTI DAŇOVÝM PODVODOM A DAŇOVÝM ÚNIKOM AJ VO
8
VZŤAHU K TRETÍM KRAJINÁM TZV. JÚNOVÉ OZNÁMENIE
Aj v tomto oznámení Komisia navrhuje konkrétne spôsoby/opatrenia boja proti daňovým
rajom s cieľom zlepšenia dodržiavania daňových predpisov. Problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s
daňovými podvodmi a únikmi, je potrebné riešiť na určitých úrovniach.
V prvom rade sa musí zlepšiť výber daní v rámci každého členského štátu, keďže členské štáty
majú úplnú zvrchovanosť, pokiaľ ide o výber daní na ich území, zabezpečenie fungovania daňových
zákonov, daňových správ, a pod. Vnútroštátne opatrenia (alebo ich absencia) však majú priamy
vplyv na fungovanie vnútorného trhu ako celku, keďže môžu narušiť hospodársku súťaž medzi
podnikmi v EÚ, ako aj na schopnosť členských štátov plniť záväzky podľa Paktu stability a rastu. V
druhom rade je potrebné posilniť spoluprácu daňových orgánov presahujúcich hranice členských
9
štátov. Za posledné roky sa prijali viaceré právne nástroje administratívnej spolupráce . Za účelom
zabezpečenia okamžitej použiteľnosti vymenených informácií je nevyhnutné zlepšiť identifikáciu
daňovníkov. Členské štáty budú schopné priradiť informácie oveľa lepšie, ak sa pridelí daňové
identifikačné číslo (DIČ), ktoré sa použije ako jedinečný identifikátor. Na posilnenie dodržiavania
predpisov vo vnútroštátnych aj cezhraničných podmienkach sa musí zlepšiť informovanosť
daňovníkov o daňových predpisoch EÚ aj členských štátov. Daňový webový portál by mal
dotknutým daňovníkom uľahčiť plnenie ich daňových povinností, rovnako ako aj jednotné kontaktné
miesto pre daňovníkov- nerezidentov v členských štátoch. Komisia v oblasti DPH zriaďuje platformu
pre dialóg, tzv. „Fórum EÚ o DPH“, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia daňových orgánov a
podnikov. Komisia bude pokračovať v úsilí o rýchle rozšírenie mechanizmu EUROFISC a jeho
systému včasného varovania na oblasť priamych daní, ako aj o posilnenie techník riadenia rizík.
Komisia takisto navrhne zavedenie mechanizmu rýchlej reakcie pre prípady podvodov zahŕňajúcich
DPH. V treťom rade musí mať EÚ v záujme podpory svojich noriem na medzinárodnej úrovni a
zaistenia rovnakých podmienok jednoznačnú a jednotnú politiku vo vzťahu k tretím krajinám. EÚ má
jednoznačnú a súdržnú politiku týkajúcu sa zásad dobrej správy v daňovej oblasti (transparentnosť,
výmena informácií a spravodlivá daňová súťaž), ale potrebuje zabezpečiť jej podporu jednotnejším
spôsobom, a to nielen v rámci EÚ, ale aj vo vzťahu k tretím krajinám. Je nevyhnutné zabezpečiť
lepšiu kohéziu medzi politikami EÚ vo všeobecnosti, aby sa partneri EÚ v rámci medzinárodných
dohôd o obchode a spolupráci zaviazali dodržiavať zásady dobrej správy v daňovej oblasti v súlade
10
so závermi Rady z roku 2008 . Tieto zásady by sa mali aj naďalej začleňovať do všetkých
relevantných dohôd na úrovni EÚ s tretími krajinami, ako aj podporovať prostredníctvom stimulov na
rozvoj spolupráce v zmysle oznámenia z roku 2009 „Podpora dobrej správy v daňových
11
záležitostiach “ a oznámení z roku 2010 „Spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej
12
správy v daňových záležitostiach “.

8

9
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Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja
proti daňovým podvodom a daňovým únikom aj vo vzťahu k tretím krajinám COM (2012) 351
final, Brusel 27. jun 2012
Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok
vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1); Nariadenie
Rady č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v
oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1);Smernica Rady 2011/16/EÚ
z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS
(Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1); Nariadenie Rady č. 389/2012/EÚ z 2. mája 2012
o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004
(Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).
Závery zo zasadnutia Rady ECOFIN zo 14. mája 2008 (tlačová správa 8850/08).
Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru – Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach, KOM(2009) 201 v
konečnom znení z 28.4.2009.
OZNÁMENIE Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru - Spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových
záležitostiach KOM(2010) 163 v konečnom znení z 21.4.2010.
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Rada EÚ by mala takisto urýchlene schváliť návrh dohody medzi EÚ a Lichtenštajnskom o
záležitostiach v oblasti boja proti podvodom a daňovej spolupráce a mala by poveriť Komisiu na
začatie podobných rokovaní s Andorrou, Monakom, San Marínom a Švajčiarskom. Takisto by sa
mali preskúmať možnosti uzavrieť multilaterálne dohody o administratívnej spolupráci v oblasti
nepriamych daní s tretími krajinami, ako aj možnosť zapojiť tretie krajiny do súbežných kontrol.
Nedávny vývoj na medzinárodnej úrovni v súvislosti so zákonom USA o daňovom súlade
zahraničných účtov (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) otvára nové možnosti na
posilnenie automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi a tretími krajinami, vďaka čomu
sa zlepšuje transparentnosť na celosvetovej úrovni.
Napokon by sa mala zlepšiť spolupráca s medzinárodnými organizáciami v záujme podpory
spoločných záujmov, predchádzania prekrývaniu úsilia a vytvárania synergií v prospech finančných
13
inštitúcií a daňových správ . Členské štáty by mali byť schopné využívať jednotný súbor nástrojov a
prostriedkov v rámci EÚ, ako aj vo svojich vzťahoch s tretími krajinami. Komisia na tieto účely
podporuje pokročilé praktické nástroje EÚ (vrátane elektronických formátov) s cieľom zaistiť ich
používanie v nečlenských krajinách EÚ, a to najmä v ich vzťahoch s členskými štátmi EÚ.
14

2.4

Akčný plán boja proti daňovým podvodom a únikom
Aktuálnym dokumentom, ktorý bol prijatý koncom roka 2012 (konkrétne 6.decembra 2012) je
Akčný plán na posilnenie boja proti daňový podvodom a daňovým únikom. (COM (2012) 722).
Akčný plán obsahuje 34 konkrétnych bodov boja proti daňovým podvodom a únikom. Komisia v v
rámci týchto bodov uvádza iniciatívy, ktoré už prijala, iniciatívy, na ktorých dosiahnutí sa bude
pracovať v priebehu roka 2013, roka 2014, ako aj v dlhodobejšom horizonte. Zámerom takejto
postupnosti je nepreťažovať členské štáty a zohľadniť ich kapacity na prijatie príslušných opatrení.
EXISTUJUCE INICIATÍVY a ich lepšie využívanie
Už v Júnovom oznámení Európskej Komisie sa avizovala potreba cezhraničnej spolupráce
daňových orgánov a za účelom uspokojenia tejto potreby sa prijal celý rad právnych nástrojov
administratívnej spolupráce (viď poznámka pod čiarou č.9), ktorý má predstavovať živnú pôdu pre
rozvoj nových nástrojov a prostriedkov Komisie a členských štátov. Komisia ďalej prijala zmeny a
15
doplnenia týkajúce sa Smernice o zdaňovaní príjmu z úspor , čím sa má zabezpečiť efektívne
zdanenie príjmov z cezhraničných úspor. Teraz je na Rade EÚ, aby prijala tento návrh a dala
Komisii mandát na rokovanie s cieľom zabezpečenia príslušných zmien v existujúcich dohodách o
zdaňovaní príjmov z úspor. Väčšina štátov prikladá tomuto opatreniu najvyššiu prioritu a preto
Komisia žiada Radu, aby čo najskôr prijala uvedené návrhy. Komisia podobne vyzýva Radu, aby
uzatvorila návrh dohody o spolupráci v daňovej oblasti a v oblasti boja proti podvodom medzi EÚ a
jej členskými štátmi a Lichtenštajnskom a ďalšími 4 susednými tretími krajinami; vyzýva ďalej Radu,
aby prijala návrh mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom s PDH, čo by umožnilo Komisii
promptne povoliť členským štátom prijímať odchylné opatrenia dočasnej povahy s cieľom riešiť
prípady veľkých podvodov s rozsiahlym finančným dosahom. Medzi už prijaté opatrenia patrí
existencia Fóra EÚ v oblasti DPH, ktoré umožňuje zástupcom veľkých, stredných a malých
podnikov a daňovým orgánom vymieňať si názory na praktické zahraničné aspekty správy DPH a
pod.
NOVÉ INICIATÍVY
Nové iniciatívy reagujú na niektoré z potrieb zistených v júnovom oznámení Komisie.
13
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EÚ sa aktívne zúčastňuje na ďalších medzinárodných fórach, akými sú napríklad OECD,
Medzinárodná organizácia pre daňovú správu (International Organisation for Tax Administration
– IOTA), Medziamerické stredisko daňových správ (Inter American Center of Tax
Administrations – CIAT), Medzinárodný daňový dialóg (International Tax Dialogue – ITD),
Medzinárodná daňová platforma (International Tax Compact – ITC) a Africké fórum pre daňovú
správu (African Tax Administration Forum – ATAF).
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Akčný plán na posilnenie boja proti
daňovým podvodom a daňovým únikom, COM (2012) 722
KOM (2008) 727 v konečnom znení z 13.11.2008
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Medzi nové iniciatívy patria odporúčania na opatrenia, ktorých cieľom je podporovať tretie
krajiny, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy v daňových záležitostiach. Zo
súčasnej situácie je zrejmé, že si členské štáty uvedomujú škody spôsobované jurisdikciami, ktoré
nie sú v súlade s minimálnymi požiadavkami dobrej správy v daňových záležitostiach, medzi ktoré
patria jurisdikcie považované za daňové raje. Totižto celková ochrana daňových príjmov členských
štátov môže byť len taká efektívna ako najmenej prísny mechanizmus ochrany ktoréhokoľvek
členského štátu. Tým sa narúšajú daňové základy členských štátov a ohrozujú sa aj spravodlivé
konkurenčné podmienky pre podniky a pôsobenie vnútorného trhu. Za účelom vyriešenia tohto
problému Komisia odporúča členským štátom, aby prijali kritériá na určenie tretích krajín, ktoré
nespĺňajú minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach, ako aj opatrenia vo vzťahu
k tretím štátom podľa toho, či príslušné normy dodržiavajú alebo či sú zaviazané ich dodržiavať.
Prostredníctvom týchto opatrení je možné vylúčiť nevyhovujúce jurisdikcie, opätovne prerokovať,
pozastaviť alebo uzatvoriť dohovory o zamedzení dvojitého zdanenia. Čiže členské štáty sa
vyzývajú, aby na základe spoločných kritérií identifikovali daňové raje a zaradili ich na svoje
vnútroštátne čierne listiny. Členské štáty by mali zároveň zvážiť vyčlenenie expertov, ktorí by
pomáhali daňovým správam tretích krajín, ktoré sa zaviazali dodržiavať minimálne normy, avšak
nemajú potrebné technické vybavenie.
Odporúčania týkajúce sa agresívneho daňového plánovania
Niektorí daňovníci využívajú umelé úpravy, prostredníctvom ktorých presúvajú ich daňovú základňu
do iných jurisdikcií v rámci EÚ aj mimo nej. Daňovníci využívajú nesúlad medzi vnútroštátnymi
právnymi predpismi s cieľom zaistiť, aby ich príjmy zostali nezdanené, alebo aby využili rozdiely v
daňových sadzbách. Agresívne daňové plánovanie by sa preto mohlo považovať za protiklad k
zásadám sociálnej zodpovednosti podnikov. Na riešenie sú potrebné konkrétne kroky. Komisia
nabáda členské štáty, aby sa v rámci dohovorov o dvojitom zdanení zaviedla doložka s cieľom riešiť
konkrétny druh dvojitého nezdanenia. ,,Členské štáty sa vyzývajú, aby posilnili svoje dohovory o
dvojitom zdanení v snahe zabrániť tomu, že nakoniec nedôjde k žiadnemu zdaneniu. Okrem toho by
mali prijať aj spoločné všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, ktoré by im umožnilo zdaňovať nie na
základe umelo vykonštruovaných úprav, ktorých cieľom je vyhnúť sa daňovej povinnosti, ale na
16
základe skutočnej ekonomickej podstaty.”
Daňové identifikačné číslo na portáli EUROPA
Komisia v čase prijatia Akčného plánu otvorila zároveň aj novú aplikáciu ,,DIČ na portáli EUROPA”
pre efektívnu výmenu informácií medzi daňovými správami členských štátov. Tým sa najmä
finančným inštitúciám, ale aj iným stranám umožní, aby rýchlo a správne identifikovali a
zaznamenali DIČ v cezhraničných vzťahoch. Táto aplikácia obsahuje vzory oficiálnych dokladov
totožnosti obsahujúce národné daňové identifikačné číslo a mala by prispieť k vytvoreniu
konzistentnejšieho prístupu k DIČ na úrovni EÚ.
Štandardné formuláre na výmenu informácií v oblasti zdaňovania
V Smernici 2011/16/EÚ, ktorá bola prijatá 15. februára 2011 sa stanovuje prijatie štandardných
formulárov na výmenu informácií na požiadanie, spontánnu výmenu informácií, oznamovanie a
spätnú väzbu. Komisia v čase prijatia Akčného plánu prijala zároveň vykonávacie nariadenie, v
ktorom sa stanovujú takéto štandardné formuláre, ktorými sa zvýši účinnosť a efektívnosť výmeny
informácií. Komisia pre tieto štandardné formuláre vypracovala aj počítačovú aplikáciu vo všetkých
jazykoch EÚ, ktorá je k dispozícii členským štátom a ktorá sa zavádza od 1. januára 2013.
VYBRANÉ INICIATÍVY, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V ROKU 2013
V priebehu roka 2013 sa má uskutočniť revízia Smernice o materských a dcérskych spoločnostiach
(2011/96/EÚ ), ktorej účelom je posilnenie boja proti dvojitému nezdaneniu v rámci hybridných
štruktúr subjektov a úverov. Zároveň sa má vypracovať európsky kódex daňovníka na zaistenie
väčšej transparentnosti, zlepšenie spolupráce, dôvery medzi daňovými správami a daňovníkmi.
Komisia otvorí verejnú konzultáciu k tejto otázke začiatkom roku 2013. Rok 2013 sa má niesť aj v
16
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znamení podporovania vykonávania kontrol a prítomnosti zahraničných úradníkov pri auditoch a
podporovania automatickej výmeny informácií, ako aj IT nástrojov EÚ na medzinárodných fórach.
VYBRANÉ INICIATÍVY, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V ROKU 2014
Na rok 2014 je naplánované rozšírenie mechanizmu EUROFISC aj na priame dane - EUROFISC
predpokladá rýchlu výmenu informácií o prípadoch podvodov v oblasti DPH. Tento systém by sa
mohol rozšíriť tak, aby zabezpečoval podobnú funkciu aj v oblasti priamych daní. Komisia v roku
2014 podľa plánu vyvinie spoločnú metodiku a usmernenia na zlepšenie prístupu daňových správ k
informáciám týkajúcich sa finančných tokov, napr. prostredníctvom kreditných kariet a EÚ/offshore
bankových účtov. Prvý krok sa už dosiahol vďaka podrobnej výmene skúseností na seminári
FISCALIS, ktorý sa uskutočnil na túto tému v októbri 2012. S cieľom zlepšiť prístup k spoľahlivým
informáciám o daniach v cezhraničných situáciách, pričom prioritnou oblasťou je DPH, má v
priebehu roka 2014 dôjsť ku skvalitneniu a rozšíreniu existujúceho webového portálu ,,Tax on
EUROPA”
INICIATÍVY, KTORÉ SA MAJÚ USKUTOČNIŤ PO ROKU 2014
V tejto kategórii sa nachádzajú iniciatívy uvedené v Júnovom oznámení Komisie, ktoré podľa Rady
nie sú prioritné, je vhodné sa nimi zaoberať, avšak prehodnotí ich až neskôr napr. rozvoj
vzájomného priameho prístupu k vnútroštátnym databázam v oblasti priamych daní podobne ako je
to pri DPH cez portál VIES. Alebo napr. aj vypracovanie metodiky pre spoločné audity od určených
tímov špeciálne vyškolených audítorov - touto oblasťou je potrebné sa zaoberať až po tom, čo sa
získajú dostatočné informácie a skúsenosti s používaním existujúcich právnych nástrojov, ako sú
simultánne audity. Na tomto základe by sa následne mohla rozvíjať metodika pre spoločné audity.
Aj slovenská finančná správa sa intenzívne venuje možným opatreniam, ktorými by sa
zabránilo neželaným daňovým únikom. V tomto kontexte, ako aj v súvislosti s odporúčaniami
Európskej Komisie sa zvažuje prijatie rôznych legislatívnych krokov za účelom zabrániť umelým
právnym úkonom a s cieľom zamedziť dvojitému nezdaneniu. Slovenská finančná správa rovnako
uvažuje aj o zavedení ratingu daňových subjektov, zavedení oznamovacej povinnosti o transakciách
17
do rizikových jurisdikcií a zavedení registračnej povinnosti pre licenčné a úverové zmluvy.
3

ZÁVER
Väčšina nadnárodných spoločností má takú štruktúru, ktorá im umožňuje ťažiť z
obchádzania daňovej povinnosti v rôznych jurisdikciách, v ktorých pôsobia. Rozdiely medzi
daňovými režimami jednotlivých jurisdikcií zvýhodňuje veľké, medzinárodné alebo dobre
konsolidované podniky oproti malým, národným či začínajúcim podnikom. Takéto stratégie na
vyhýbanie sa daňovej povinnosti sú v rozpore so zásadou spravodlivej hospodárskej súťaže a
zodpovednosťou podnikov. Tieto územia sa navyše stávajú základňou pre činnosť organizácií a
podnikov, ktoré dovážajú na vnútorný trh tovar bez príslušných označení pôvodu a záruk
požadovaných EÚ, čo vážne poškodzuje záujmy spotrebiteľov a občas ohrozuje aj verejné zdravie.
Jedným zo systémov používaných na tieto účely je zneužívanie transferového oceňovania (transfer
pricing) stanovovaním cien transakcií medzi jednotlivými podnikmi jednej spoločnosti na základe
určitých parametrov viazaných na požiadavky spoločnosti v daňovej oblasti namiesto toho, aby sa
18
riadili bežnými trhovými podmienkam
Európske inštitúcie a nie len tie otvorene odsudzujú úlohu, ktorú daňové raje zohrávajú pri
podpore a využívaní javov, ako sú vyhýbanie sa daňovej povinnosti, daňové úniky, daňové podvody
a únik kapitálu. EÚ musí zintenzívniť svoju činnosť proti týmto javom a prijať konkrétne sankčné
opatrenia. Z uvedeného dôvodu inštitúcie EÚ začali usilovne pracovať a prijali niekoľko
dokumentov, v ktorých sú stanovené konkrétne opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov
daňových rajov, daňových únikov, podvodov. Medzi najaktuálnejšie dokumenty z tejto oblasti sa
zaraďuje Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom prijatý
17
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6.decembra 2012. Komisia v ňom vymedzuje súbor súčasných aj budúcich opatrení, ktoré by mali
pomôcť členským štátom chrániť svoje dane a zabezpečiť efektívny boj proti daňovým podvodom,
únikom a v ich súvislosti aj boj proti daňovým rajom.
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DAŇOVÝ PREPLATOK A ÚROK Z OMEŠKANIA
Petra Bulejková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania
daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším
zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom
priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku,
vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania.
Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok
a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vylučuje nárok na náhradu škody. Pre
bližšie priblíženie problematiky je text „popretkávaný“ aj konkrétnymi súdnymi rozhodnutiami v danej
oblasti.
Kľúčové slová: daňový preplatok, úrok, správca dane, bezdôvodné obohatenie.
Abstract: Nowadays, the overpaid tax are more intensively discussed in the academic and practice
area than back tax. Although at first sight, overpaid tax might seem as a less complex topic, the
closer look reveals to the contrary. Such thesis is also supported by frequent litigations related to
overpaid tax. The article, in its substance, defines overpaid tax and its utilization, times for return of
overpaid tax, return of excessive tax deduction and consumer tax and last but not the least also
delay charge. The author discusses in the article issues related to terminological differences and
similarities of the terms overpaid tax and unjust enrichment and whether claim for overpaid tax
precludes claim for damages. The theoretical part is equally complemented with case studies to
document doctrinal findings on concrete practical cases in the given area.
Key words: overpaid tax, delay charge, tax administrator, unjust enrichment.
1

ÚVOD
Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením
daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia
pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením
daňového preplatku. K vráteniu dane dochádza z iných právnych dôvodov, než v prípade vrátenia
1
daňového preplatku. Taktiež je potrebné rozlišovať, či preplatky vracia správca dane alebo platiteľ
dane. Treba však podotknúť, že terminológia daňového poriadku a osobitných predpisov pri chápaní
podstaty daňového preplatku nie je jednotná. Právne normy operujú s pojmami vrátenie preplatku
na dani, vrátenie preplatku na preddavkoch na daň, vrátenie dane alebo vrátenie pomernej časti
dane.
2

DAŇOVÝ PREPLATOK A JEHO POUŽITIE
Daňový poriadok definuje daňový preplatok v základných pojmoch v § 2 písm. d). Daňový
preplatok je suma realizovanej platby, ktorá prevyšuje splatnú daň, teda je dôsledkom skutočnosti,
že daňový subjekt si plní svoje daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu nad rámec
2
hmotnoprávneho daňového predpisu alebo daňového poriadku. V § 79 daňového poriadku je
stanovený spôsob použitia daňového preplatku, lehota na jeho vrátenie a úrok, ktorý je správca
dane povinný zaplatiť, ak nedodrží zákonom stanovenú lehotu na vrátenie daňového preplatku.
1
2

BABČÁK, V. Slovenské daňové právo. s. 494.
BORODOVČÁK, M. a kol.Daňové právo s vysvetlivkami. s. 128.

479

Pokiaľ vznikne daňový preplatok, ustanovenie § 79 ods. 1 daňového poriadku ukladá, že pri jeho
použití sa primerane postupuje podľa ustanovenia § 55 ods. 6 a 7, ktoré upravuje použitie
neoznačenej platby, ako i poradie, v akom má byť platba použitá. Správca dane je povinný písomne
upovedomiť daňový subjekt o spôsobe použitia daňového preplatku. Podľa § 55 ods. 6 daňového
poriadku použije správca dane neoznačenú platbu daňového subjektu na úhradu exekučných
nákladov a hotových výdavkov. V ďalšom poradí použije neoznačenú platbu na úhradu jeho
daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných
platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje
u daňového subjektu viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov
na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí
podľa ich výšky vzostupne (to znamená od najnižšej platby). Ak správca dane neeviduje
u daňového subjektu nedoplatky, nemôže tak použiť platbu daňového subjektu uvedeným
spôsobom, avšak môže daňový preplatok „ponúknuť“ inému správcovi dane na kompenzáciu
daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle alebo nedoplatku na iných
platbách. Táto zákonná úprava použitia daňového preplatku umožňuje jeho použitie len v rámci
finančnej správy a nie je možné ich použiť na úhradu nedoplatkov evidovaných u správcu dane,
3
ktorým je obec. Iným správcom dane je teda buď iný daňový úrad alebo colný úrad. Ak správca
dane neeviduje žiadne nedoplatky a ani nezistí nedoplatky u vyššie uvedených správcov dane, je
povinný daňový preplatok vrátiť a aj to len za podmienky, že daňový subjekt o jeho vrátenie požiada.
Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania dane z príjmov a nepodlieha
4
správnemu poplatku. Daňový subjekt má nárok na vrátenie daňového preplatku v akejkoľvek
čiastke; daňový poriadok neobmedzuje výšku daňového preplatku. Rozhodnutie o vrátení daňového
preplatku správca dane vydáva len v prípade, ak žiadosti o vrátenie daňového preplatku vyhovie len
čiastočne alebo nevyhovie vôbec. Zákonom č. 440/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
563/2009 (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony sa v § 79 ods. 2 ustanovila možnosť na
žiadosť daňového subjektu preúčtovať preplatok aj na nesplatnú daň alebo preddavok na daň.
Spodná hranica sumy preplatku z dôvodu efektivity musí presiahnuť 3 eurá. Z dôvodu efektivity sa
taktiež nadväzne ustanovila spodná hranica sumy úroku za oneskorené vrátenie daňového
preplatku. Výška úroku musí presiahnuť výšku 3 eurá. Z dôvodu, aby nedochádzalo k rozdielnym
výkladom, jednoznačne sa ustanovilo, že nie je možné postupovať pohľadávku verejného práva
spôsobom podľa predpisov upravujúcich súkromné právo. Daňový poriadok v § 79 ods. 9 výslovne
uvádza, že vzhľadom na osobitosť daňového práva, ktoré je súčasťou verejného práva, sa pri
správe dní vylučuje možnosť postupovať daňový preplatok, nárok na vrátenie dane, nárok na
nadmerný odpočet, nárok na daňový bonus a pod. podľa Občianskeho zákonníka, hlavne z dôvodu,
aby nesprávnym výkladom nedochádzalo k mareniu výkonu správy daní.
3

LEHOTY NA VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU
Správca dane je povinný vrátiť daňový preplatok v lehote 30 dní od doručenia žiadosti o jeho
vrátenie zo strany daňového subjektu. Osobitne však daňový poriadok stanovuje lehotu na vrátenie
daňového preplatku na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie
obdobie. Daňový preplatok na uvedených daniach je možné vrátiť najskôr po uplynutí lehoty na
podanie daňového priznania podľa hmotnoprávnych predpisov (zákon o dani z príjmov, zákon
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady),
najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Napríklad, ak si daňový subjekt
uplatní daňový preplatok v daňovom priznaní na dani z motorových vozidiel, lehota na podanie
daňového priznania je do 31.1. To znamená, že daňový preplatok vznikne deň po lehote na podanie
daňového priznania, to jest. 1.2. Správca dane tak môže vrátiť daňový preplatok najskôr dňom 1.2.
a najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku na dani z motorových vozidiel. Osobitná
úprava lehoty na vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel
umožňuje podanie opravného daňového priznania, ktoré sa podáva do lehoty na podanie daňového
priznania, pretože deň vzniku daňového preplatku nemôže byť skorší ako deň nasledujúci po dni
3

ČERBOVÁ, J. Komentár k § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, www.epi.sk.
4
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splatnosti dane. Podľa § 79 daňového poriadku nemožno daňový poriadok vrátiť po zániku práva
vyrubiť daň alebo rozdiel dane (prekluzívna lehota na vrátenie daňového preplatku). To znamená,
že ak správca dane zistí na základe podaného daňového priznania v roku 2010 vznik daňového
preplatku, avšak daňový subjekt o vrátenie daňového preplatku nepožiada, nárok na vrátenie
daňového preplatku zanikne 31.12.2016.
4

VRÁTENIE NADMERNÉHO ODPOČTU A SPOTREBNEJ DANE
Daňový poriadok sa veľmi stroho vyjadruje k vráteniu nadmerného odpočtu a spotrebnej
dane. Podľa § 79 ods. 7 daňového poriadku sa na nadmerný odpočet a spotrebnú daň, pri ktorej
bolo uplatnené jej vrátenie, primerane vzťahujú predchádzajúce odseky § 79. Predchádzajúci zákon
o správe daní a poplatkov upravoval použitie nadmerného odpočtu alebo spotrebnej dane pred ich
vrátením na kompenzáciu daňových nedoplatkov. Zákonodarca v daňovom poriadku zakotvil, že
správca dane bude postupovať tým istým spôsobom ako pri vrátení daňového preplatku. Nadmerný
odpočet alebo spotrebnú daň je možné použiť v prvý deň lehoty na ich vrátenie (lehoty na vrátenie
upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty a jednotlivé zákony o spotrebných daniach) alebo dňom
vzniku nedoplatku, ak nedoplatok vznikne počas plynutia lehoty na ich vrátenie.
Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnutíč. 3 Sžf97/2008 zo dňa 14. mája 2009 zaoberal
otázkou, či je možné vrátiť nadmerný odpočet formou preplatku na dani. Podľa opisu skutkového
a právneho stavu vydal správca dane na základe výsledkov daňovej kontroly rozhodnutie, ktorým
nepriznal platiteľovi dane nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní. Obchodná spoločnosť
v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
v odvolacom konaní zrušilo rozhodnutie správcu dane a vec vrátilo na ďalšie konanie. Správca dane
v ďalšom konaní vrátil obchodnej spoločnosti nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty v pnej
výške. Následne obchodná spoločnosť podala správcovi dane, ktorý rozhodol o priznaní
nadmerného odpočtu žiadosť o vyplatenie vtedajšieho sankčného úroku za neoprávnene
zadržiavané finančné prostriedky vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS (12%
p.a.). Správca dane obchodnej spoločnosti sankčný úrok nepriznal, nakoľko sa podľa neho
nejednalo o neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky a poukázal na to, že správca dane pri
vrátení nadmerného odpočtu postupoval podľa § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o správe daní a poplatkov“). Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky ako odvolací
orgán argumentovalo tým, že nemohlo dôjsť k neoprávnenému zadržaniu peňažných prostriedkov,
pretože o takomto zadržiavaní možno hovoriť až vtedy, ak rozhodnutím vydaným v ďalšom konaní
bude vyrubená a zaplatená nižšia daň, než aká bola vyrubená správcom dane v pôvodnom konaní.
Správca dane argumentoval tým, že bol nutný postup podľa § 63 ods. 6 zákona o správe daní,
keďže už uplynula správcovi dane lehota na vrátenie nadmerného odpočtu v zmysle § 79 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani
z pridanej hodnoty“). Následne sa krajský súd stotožnil s obchodnou spoločnosťou v tom zmysle, že
postup správcu dane podľa § 63 ods. 6 zákona o správe daní bol nezákonný, nadmerný odpočet
mal byť vrátený v lehote vyplývajúcej z ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty, to
jest v lehote 10 dní od skončenia kontroly (deň prerokovania protokolu z kontroly) na zistenie
oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Krajský súd dokonca vyjadril svoj názor, že
postup správcu dane by bol správny vtedy, ak rozhodnutie daňového úradu, ktorým nepriznal
nadmerný odpočet by bolo vydané do 31.12.2003, pretože do toho času sa neaplikovalo ust. § 35b
ods. 5 až 7 zákona o správe daní a poplatkov. Krajský súd rozhodnutia daňových orgánov zrušil,
pričom sa vyjadril, že nebolo možné vrátiť nadmerný odpočet ako preplatok (ako to urobil správca
dane), nakoľko podľa § 63 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov nie je možné kvalifikovať
nadmerný odpočet ako preplatok. Proti rozsudku krajského súdu podalo Daňové riaditeľstvo SR
odvolanie. Najvyšší súd SR rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil, pričom sa vyjadril,
že daňový preplatok treba považovať za reálne vyplatenú sumu, ktorej chýba právny titul na jej
viazanie v štátnom rozpočte a preto je potrebné ju vrátiť titulom preplatku (obdoba bezdôvodného
obohatenia v občianskoprávnych vzťahoch). „V prípade nadmerného odpočtu však právny titul
existuje, ide o nárok vyplývajúci z ust. § 79 ods. 4 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Nadmerný odpočet nie je preto možné vrátiť formou preplatku na
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5

dani.“ Spor v prípade vyplatenia sankčného úroku spočíval vo výklade ustanovenia § 35b ods. 5
zákona o správe daní a poplatkov, či sa teda jedná o neoprávnene zadržiavané peňažné
prostriedky, nakoľko za obdobie neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov je povinný
správca dane zaplatiť sankčný úrok. Po zrušení pôvodného rozhodnutia správcu dane a vrátení veci
na ďalšie konanie a rozhodnutie, správca dane nevydal nové rozhodnutie vo veci. Nakoľko
neexistovalo nové rozhodnutie vo veci vrátenia nadmerného odpočtu (nárok na vydanie
nadmerného odpočtu vznikol ex lege a nebol podmienený existenciou rozhodnutia správcu dane;
nadmerný odpočet vrátil správca dane bez vydania rozhodnutia), bola sporná aplikácia ustanovenia
§ 35b ods. 5 zákona o správe daní a poplatkov. Napriek tomu, že ust. § 35b ods. 5 zák.č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov predpokladá existenciu rozhodnutia, je
nevyhnutné konštatovať, že rozhodnutie je tu mienené ako právna skutočnosť, s ktorou zákon spája
vznik a zmeny výšky nároku na plnenie (rozhodnutie ako individuálny správny akt s konštitutívnymi
6
účinkami). Najvyšší súd SR tým, že potvrdil rozhodnutie krajského súdu uznal oprávnenosť nároku
na vyplatenie sankčného úroku.
5

ÚROK
Daňový poriadok ukladá povinnosť správcovi dane zaplatiť daňovému subjektu úrok
z omeškania ako následok za oneskorené vrátenie daňového preplatku (to isté platí aj v prípade
oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu a spotrebnej dane, na ktorú bolo uplatnené jej
vrátenie, ak sa nadmerný odpočet a spotrebná daň nepoužili podľa ustanovení na použitie
neoznačenej platby. Jeho uplatnenie má miesto vtedy, ak správca dane v súvislosti so žiadosťou
7
o vrátenie dane nepostupoval v súlade so zákonom. Nárok na vyplatenie úroku z omeškania vzniká
priamo zo zákona, daňový subjekt nie je povinný žiadať správcu dane o jeho vyplatenie. Nárok na
vyplatenie úroku z omeškania vzniká v prípade, ak správca dane vrátil daňový preplatok po lehote
na vrátenie daňového preplatku (pozri bod 3). Správca dane je povinný vydať rozhodnutie
o priznaní úroku z omeškania zo sumy daňového preplatku a to do 15 dní od vrátenia daňového
preplatku. Do 15 dní od doručenia rozhodnutia je správca dane povinný úrok aj zaplatiť. Priznanie
úroku nie vždy znamená aj jeho zaplatenie. Ak správca dane bude evidovať voči daňovému
subjektu daňový nedoplatok, použije tento úrok alebo jeho časť v lehote na jeho zaplatenie podľa
8
ustanovenia § 55 ods. 6 a ods. 7 daňového poriadku. Pre výpočet úroku z omeškania je potrebné
zistiť sumu daňového preplatku,3-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma daňového preplatku podľa zákona vrátená
a počet dní omeškania. Základná úroková sadzba ECB je dlhodobo nízka, preto zákon stanovuje,
že ak 3-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosahuje 10 %, pri
výpočte úroku sa namiesto 3-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
9
použije ročná úroková sadzba 10 %. Algoritmus výpočtu úroku: úrok = (suma preplatku x ZUS
platná v posledný deň lehoty, v ktorej mla byť suma daňového preplatku vrátená x 3 x počet
dní)/365 alebo 366 dní (závisí od počtu dní v kalendárnom roku). Proti rozhodnutiu o priznaní úroku
sa daňový subjekt môže odvolať. Podanie odvolania nemá odkladný účinok, správca dane je teda aj
po podaní odvolania povinný zaplatiť úrok z omeškania do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Za deň vrátenia daňového preplatku, nadmerného odpočtu a spotrebnej dane, pri ktorej bolo
uplatnené vrátenie sa považuje deň, kedy bola suma preplatku odpísaná z účtu správcu dane.
Z dôvodu, aby si daňový subjekt mohol skontrolovať správnosť úroku, ustanovuje sa povinnosť
10
banke oznámiť daňovému subjektu deň, kedy došlo k odpísaniu platby z účtu správcu dane.
Vrátením preplatku a jeho úročením sa zaoberal aj Súdny dvor 19. júla 2012 v rámci sporu
medzi spoločnosťou skupiny Littlewoods a Her Majestys Commissioners for Revenue and Customs.
Prejudiciálne konanie na Súdnom dvore sa týkalo výkladu práva Únie v oblasti náhrady finančnej
5
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ujmy, ktorá vznikla zdaniteľnej osobe tým, že zaplatila vyššiu daň z pridanej hodnoty. Podľa
vnútroštátneho súdu, ktorý predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania vykonávala
spoločnosť Littlewoods v Spojenom kráľovstve katalógový zásielkový obchod. Spoločnosť
distribuovala prostredníctvom obchodných zástupcov katalógy a predávala tovar uvedený v týchto
katalógoch. Obchodní zástupcovia boli odmeňovaní províziou z predajov alebo prostredníctvom
svojho sprostredkovateľa. Provízia z predaja sa nesprávne považovala za protihodnotu za služby
poskytnuté obchodným zástupcom skupine Littlewoods. Spoločnosť tak zaplatila preplatok DPH,
keďže zdaniteľný základ tovarov, ktoré dodala, bol chybne považovaný za vyšší, než bol
v skutočnosti. Littlewoods podala Commissioners žiadosť o vrátenie preplatku DPH, ten jej bol
vrátený aj s jednoduchými úrokmi. Spoločnosť však na vnútroštátnom súde žiadala o zaplatenie
ďalších súm, ktoré mali predstavovať výhodu, ktorú Spojené kráľovstvo získalo z dôvodu využitia jej
preplatku. V konaní pred vnútroštátnym súdom Littlewoods uplatnila dva nároky opierajúce sa
o vnútroštátne právo, a to nárok na vrátenie dane, ktorá bola vybratá nezákonne, bežne
označovaný ako „Woolwichov nárok“ („Woolwich claim“) a nárok na vrátenie sumy, ktorá bola
11
zaplatená na základe nesprávneho právneho posúdenia („mistake-based claim“).
Svojimi
prejudiciálnymi otázkami sa vnútroštátny súd pýtal, či je v súlade s právom Únie, ak vnútroštátne
právo stanovuje vrátenie „jednoduchých úrokov“ z preplatku alebo, či právo únie vyžaduje, aby
vnútroštátne právo stanovilo vrátenie „zložených úrokov“ vyjadrujúcich využiteľnú hodnotu preplatku
a stratu využiteľnej hodnoty tohto preplatku, alebo dokonca iný spôsob náhrady. Súdny dvor vo
svojom odôvodnení uviedol, že pri neexistencii právnej úpravy únie prináleží vnútroštátnemu
právnemu poriadku každého členského štátu stanoviť podmienky, za ktorých majú byť takéto úroky
zaplatené, pričom tieto podmienky musia rešpektovať zásady ekvivalencie a efektivity, teda nesmú
byť nevýhodnejšie ako podmienky pri podobných nárokoch založených na ustanoveniach
vnútroštátneho práva. Podľa ustálenej judikatúry pritom zásada efektivity členskému štátu zakazuje,
aby znemožnil alebo nadmerne sťažil výkon práv priznaných právnym poriadkom Únie. Uvedená
zásada vyžaduje, aby v prípade výpočtu dlhovaných úrokov, nebola zdaniteľná osoba zbavená
primeranej náhrady za stratu spôsobenú bezdôvodným zaplatením DPH. Je teda úlohou
vnútroštátneho súdu, aby pri rešpektovaní zásad efektivity a ekvivalencie určil, či sa má hlavná
suma úročiť na základe režimu „jednoduchých úrokov“ alebo režimu „zložených úrokov“, alebo na
základe iného režimu úrokov.
Daňový poriadok stanovuje správcovi dane vyplatiť úrok, ak daňový preplatok nie je vrátený
v stanovenej lehote. Čo však v prípade, ak by daňový poriadok úpravu úroku z omeškania
neupravoval. Bolo by možné úrok z omeškania ako sankciu súkromnoprávnej povahy aplikovať na
vzťah verejnoprávnej povahy? Nesplnenie povinnosti dlžníkom riadne a včas spôsobuje nielen vznik
práva veriteľa uplatňovať splnenie tejto povinnosti, ale môže mať za následok aj splnenie sankčných
povinností. Sankčné povinnosti dlžníka môžu byť rôzne, pre ich vznik je však potrebný príslušný
právny titul, ktorým môže byť ustanovenie právneho predpisu alebo dohoda účastníkov zmluvného
12
vzťahu. V prípade neexistencie aspoň jedného z uvedených právnych titulov nedochádza k vzniku
sankčných povinností pri omeškaní dlžníka s riadnym a včasným splnením jeho povinnosti. Pritom
nie je rozhodujúce, či povinnosť dlžníka vyplýva z ustanovenia právneho predpisu alebo zmluvného
vzťahu. Povinnosť vrátiť preplatok po podaní žiadosti daňovníkom je povinnosť vyplývajúca priamo
z ustanovenia zákona. Preto prípad dohody účastníkov zmluvného vzťahu o uplatnení úroku
z omeškania je vylúčený. Ešte by stálo za zváženie, či použitím analógie legis by nebolo možné
odvodiť vznik sankčných povinností správcu dane podľa inej normy verejného práva. Použitie
právnej normy súkromného práva (úprava úroku z omeškania podľa Občianskeho zákonníka) je
absolútne vylúčené a neprijateľné v právnom poriadku právneho štátu, pretože potom by každý
subjekt mohol vlastnou právnou analógiou požadovať od iného subjektu splnenie nových povinností.
Vzhľadom na uvedené je zjavné, že v prípade, keby neexistoval zákonný predpoklad pre vznik
sankčnej povinnosti (úprava úroku z omeškania podľa § 79 ods. 3 daňového poriadku) nebolo by ho
možné sankčnú povinnosť odvodiť analógiou podľa normy súkromného práva.
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BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE A DAŇOVÝ PREPLATOK
Nasledujúci odsek sa bude zaoberať otázkou, či vôbec je možné hovoriť v daňovom práve
o bezdôvodnom obohatení a či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné
obohatenie. Myšlienka, že bezdôvodné obohatenie jedného na úkor druhého zakladá povinnosť
vydať bezdôvodné obohatenie tomu, na úkor koho bolo získané, sa v práve traktuje v rôznych
13
podobách od rímskeho práva dodnes. Aj v prípade problematiky daňového preplatku môžeme
hovoriť o zásade, že nikto sa nemá bez právneho dôvodu obohacovať na úkor iného. Uvedená
zásada sa začala odvodzovať už od čias Tripartita. Z tejto právnej zásady sa v priebehu vývoja
vyvinul záväzok na vrátenie bezdôvodného obohatenia. Jednotlivé prípady bezdôvodného
obohatenia vo svojej podstate nadväzovali na rímskoprávne kondikcie, známe už z justiniánskeho
obdobia, a prostredníctvom recepcie jednotlivých elementov rímskeho práva výrazným spôsobom
14
v minulosti ovplyvnili aj právny vývoj v Rakúsko - Uhorsku.
Ustanovenia tretej hlavy
o bezdôvodnom obohatení (§ 451 a 454 až 459) sú novými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
ktoré boli do Občianskeho zákonníka zahrnuté až novelou z roku 1991 (zákonom č. 509/1991 Zb.)
a ktoré nahradili z pôvodného znenia Občianskeho zákonníka ustanovenia o zodpovednosti za
15
neoprávnený majetkový prospech. Hoci by sa zdalo, že v prípade daňového preplatku môžeme
hovoriť o získaní majetkového prospechu bez právneho dôvodu ako jednej z foriem bezdôvodného
obohatenia, nemožno daňový preplatok stotožňovať s bezdôvodným obohatením. Pri rozprave
budem vychádzať z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 262/2006.
Podľa skutkovej podstaty išlo v exekučnom konaní o nútený výkon dvoch platobných výmerov
žalovanej ukladajúcich žalobcovi povinnosť zaplatiť poplatok za predaj alkoholických nápojov
a tabakových výrobkov, ktoré žalovaná obec vydala podľa zákona o miestnych poplatkoch. Žalobca
vymáhané sumy v exekučnom konaní uhradil, avšak v súdnom konaní sa domáhal vydania
bezdôvodného obohatenia, nakoľko v exekučnom konaní bolo vymáhané právo, ktoré už v čase
podania návrhu na vykonanie exekúcie bolo prekludované. Na základe výsledkov dokazovania
okresný súd dospel k záveru, že využitím možnosti domáhať sa výkonu platobných výmerov
v exekučnom konaní a prijatím vymoženej sumy sa žalovaná na úkor žalobcu bezdôvodne
neobohatila a nedopustila sa žiadneho protiprávneho konania alebo porušenia právnej povinnosti
a žalobcovi nespôsobila škodu. V časti, v ktorej sa žalobca domáhal náhrady škody z dôvodu
uhradenia trov exekúcie sa krajský súd potvrdzujúcim výrokom priklonil k správnemu právnemu
názoru súdu prvého stupňa o nesplnení podmienok vzniku nároku žalobcu na náhradu škody.
V ostatnom krajský súd rozhodnutie okresného súdu zrušil, konanie zastavil a vec postúpil na ďalšie
konanie obci. Krajský súd dôvodil tým, že vymožená suma predstavuje plnenie žalobcu v rámci
finančno-právneho vzťahu medzi poplatníkom (osobou predávajúcou alkoholické nápoje a tabakové
výrobky) a správcom dane (obec). Na konanie vo veciach poplatkov sa v tom čase vzťahoval zákon
o správe daní a poplatkov. Podľa odôvodnenia krajského súdu žalobca uplatňoval nárok na vydanie
bezdôvodného obohatenia, ktorý nemal podklad v občianskoprávnom vzťahu. Z dôvodu, že zákon
o miestnych poplatkoch ani zákon o správe daní a poplatkov neustanovovali, že o uplatnenom
nároku rozhodujú súdy, nebola daná právomoc okresného súdu konať vo veci. Súdy v občianskom
súdnom konaní 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. Takto ohraničený súbor sa týka
vzťahov súkromného práva, ktoré sa spravujú princípmi právnej rovnosti a vôľovej autonómie
účastníkov – charakteristickým znakom občianskoprávnych vzťahov je predovšetkým rovnaké
(rovnocenné) postavenie ich subjektov, pri ktorom jeden z účastníkov právneho vzťahu nemôže
jednostranným úkonom založiť povinnosť druhého účastníka a nemôže ani autoritatívne vynucovať
16
splnenie povinností druhého subjektu. Súdy v občianskom súdnom konaní preskúmavajú aj
zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných
zásahov orgánov verejnej moci, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné
orgány. Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje
13
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zákon. Keďže ani jedna z vyššie uvedených definícií nebola naplnená aj Najvyšší súd dospel
k záveru, že v danom prípade ide o vec, ktorá nepatrí do právomoci súdu, nakoľko vzťah vznikajúci
pri vymeriavaní, vymáhaní, platení a vracaní miestnych poplatkov je vzťahom finančno-právnej
povahy. Najvyšší súd ďalej konštatoval, že žalobcom uplatnení nárok vyplýva z právneho vzťahu
daňovej povahy, ktorý v žiadnom prípade nemôže byť považovaný za nárok na vydanie
bezdôvodného obohatenia podľa Občianskeho zákonníka. Najvyšší súd taktiež konštatoval, že aj
keby išlo o peňažnú čiastku zaplatenú správcovi dane omylom, nad rámec alebo mimo rámca
zákonnej povinnosti, nejednalo by sa o bezdôvodné obohatenie, ale uvedená problematika by
spadala pod definíciu daňového preplatku. Na základe popisu vyššie uvedeného rozsudku treba
konštatovať, že aj v prípade vzniku daňového preplatku pôjde o vzťah finančno-právny a teda
verejnoprávny. Preto aj nárok na vrátenie daňového preplatku nemôžeme stotožňovať s nárokom na
vydanie bezdôvodného obohatenia.
7

ZÁVER
Aby bola problematika daňových preplatkov úplná je nutné sa zaoberať aj otázkou vrátenia
daňového preplatku a súčasne vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom daňového orgánu. Najvyšší súd Slovenskej
republiky v rozsudku zo dňa 31.5.2005 sp. zn. 1 Cdo 16/2005 vyslovil svoj názor, podľa ktorého
vrátením daňového preplatku nie je vylúčená zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom daňového orgánu. Najvyšší súd zastal názor,
podľa ktorého nárok na vrátenie preplatku nemožno zamieňať s nárokom na náhradu škody;
uplatnenie jedného z uvedených nárokov nevylučuje uplatnenie aj druhého z nich. Pritom sa vo
svojom odôvodnení oprel najmä o zásadu zákonnosti, ktorá je považovaná za jednu zo základných
zásad daňového konania. V zmysle tejto zásady sa v daňovom konaní postupuje v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na
zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb
zúčastnených v daňovom konaní. Daňové orgány môžu aplikovať iba právne prostriedky, ktoré
priamo ustanovuje zákon, alebo ktoré uplatnia daňové orgány v rámci svojho oprávnenia
vyplývajúceho zo zákona. Záujmu zachovania právnej istoty ako imanentnej súčasti právneho štátu
podľa čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá taký stav, ktorý by orgánu štátu umožňoval
konať podľa vlastnej úvahy a z vlastného rozhodnutia aj nad rámec zákona, ako aj iným ako
17
zákonom ustanoveným postupom.
Najvyšší súd taktiež poukázal na to, že o vrátení preplatku
a úroku rozhoduje správny orgán, prípadne súd v správnom konaní, kým zodpovednosť za škodu
spôsobenú rozhodnutím štátu je vzťahom občianskoprávnym. Podľa záveru Najvyššieho súdu, tým
že zákonodarca upravil problematiku vrátenia daňových preplatkov a úroku, nedošlo k vylúčeniu
aplikácie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo
nesprávnym úradným postupom v daňovom konaní.
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INSTITUCIONÁLNÍ REFORMA DAŇOVÉ SPRÁVY V ČESKÉ
REPUBLICE
Martina Navrátilová
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: V souvislosti s tzv. institucionální reformou daňové správy se tento příspěvek zabývá
novou soustavou orgánů daňové správy v podobě orgánů finanční správy zřízených s účinností k
1.1.2013 zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, jež nahradily dosavadní soustavu územních finančních orgánů. S přihlédnutím k
dosavadní právní úpravě územních finančních orgánů se autorka zabývá vymezením právního
postavení původních územních finančních orgánů, nastíněním příčin vzniku finanční správy a
vymezením nové soustavy orgánů finanční správy.
Kľúčové slová: daňová správa, finanční správa, územní finanční orgány, orgány finanční správy.
Abstract: In connection withtheinstitutional reform of thetaxadministration,the contribution deals
witha newsystemof taxadministration inthe form offinancial administration authoritiesestablishedwith
effect from1 January 2013by Act No.456/2011Coll., onFinancialAdministration of the
CzechRepublic,
asamended,which
replaced
theprevioussystem
of
territorialfinancial
authorities.Taking into account thecurrent legislationterritorial financial authorities, the author deals
with definingthe legal status ofindigenousterritorial financialauthorities,outlining thecauses of
thefinancial administrationand devisinga new system of financial administration authorities.
Key words: tax administration, financial administration, territorial financial authorities, financial
administration authorities.
1

ÚVOD
V rámci probíhající reformy daňové správy byl s účinností od 1.1.2013 dosavadní zákon č.
531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nahrazen novým
zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nový
právní předpis vytváří novou soustavu orgánů daňové správy, resp. nahradil územní finanční orgány
orgány finanční správy. V souvislosti s tím si dovolím nastínit, v čem tato změna spočívá, a sice
vymezením právního postavení původních územních finančních orgánů, nastíněním příčin vzniku
finanční správy a vymezením nové soustavy orgánů finanční správy.
2

ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY
S účinností od 1.1.1991 byly zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
1
2
zřízeny územní finanční orgány. Nahradily finanční správy a národní výbory , které do té doby
tvořily dvě soustavy orgánů vykonávající daňovou správu. Předmětný zákon tak představoval
zásadní institucionální reformu daňové správy po roce 1989. V samotném názvu citovaného zákona
přijatého před účinností ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava
ČR“), se promítl dřívější důraz (kladený tehdejší ústavou) na používání termínu orgán (správní
orgán, orgán státní správy) namísto používání termínu (správní) úřad.
V té době byly územními finančními orgány zřízeny finanční úřady a finanční ředitelství, jež
coby orgány státní správy byly podřízeny Ministerstvu financí České republiky jakožto ústřednímu
1

Finanční správy byly zřízené zákonem č. 33/1970 Sb., o finančních správách s účinností od
1.7.1970.
2
působnost národních výborů v daňové správě vymezil zákon č. 69/1967 Sb., o národních
výborech, ve znění pozdějších předpisů
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orgánu státní správy. Základním článkem pro výkon správy daní se staly finanční úřady. Jejich počet
na území České republiky v období od 1.1.1991 do 31.12.2012 kolísal z původně 218 na
3
konečných 199 finančních úřadů.
Počet osmi finančních ředitelství se sídlem v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých
Budějovicích, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Praze a Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu se
nezměnil až do 1.1.2013, kdy došlo k jejich zrušení.
4
Finanční úřady a finanční ředitelství jako přímí vykonavatelé státní správy neměly status právnické
5
osoby , jednalo se o organizační složky státu podle zákona č 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních
6
vztazích“). Pouze finanční ředitelství byly zřízeny jako rozpočtové organizace, resp. účetní jednotky
ve smyslu zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, nadanými oprávněním
hospodařit s majetkem státu (§ 9 zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích).
K 1.1.2011 zařadil zákonodárce do soustavy územních finančních orgánů Generální finanční
7
ředitelství se sídlem v Praze. Tento úřad vznikl vyčleněním části odborů Ministerstva financí,
zařazených do sekce ministerstva nazvané Územní a finanční daňové ředitelství, která se zabývala
8
právě řízením dosavadních územních finančních orgánů. K 1.1.2011 přestala být finanční
ředitelství účetními jednotkami a stala se vnitřními organizačními jednotkami samostatné účetní
jednotky Generálního finančního ředitelství. Jinak řečeno, Generální finanční ředitelství od 1.1.2011
převzalo provozní a pracovněprávní záležitosti, jež byly dosud svěřeny jednotlivým finančním
ředitelstvím. Došlo tak k centralizaci správy hospodářských a pracovněprávních otázek (tzv.
obslužných činností) nutných k zabezpečení územních finančních orgánů.
Se zařazením Generálního finančního ředitelství do soustavy územních finančních orgánů
vznikla otázka, zda jej lze označit relevantně za územní orgán, když mu zákonodárce vymezil
9
celostátní územní působnost. Z hlediska státovědního hovoříme o orgánu, jehož působnost (vztah)
10
byla a je vymezena vůči celému území státu . Pokud jde o subordinační a instanční vztahy,
finanční ředitelství řídila finanční úřady a přezkoumávala coby druhoinstanční orgán rozhodnutí
finančních úřadů vydaná ve správním řízení. Obdobně tomu bylo ve vztahu Generálního finančního
ředitelství vůči finančním ředitelstvím. Samotné Generální finanční ředitelství bylo podřízeno
Ministerstvu financí České republiky. Všechny tři typy finančních orgánů tak byly služebně
podřízenými orgány orgánům státní správy vyššího stupně nebo ústřednímu orgánu státní správy a
3

K 1.1.1991 bylo zřízeno 218 finančních úřadů, s účinností k 1.1.1993 došlo k rozšíření počtu
finančních úřadů na 222 novelou vyhlášky č. 588/1990 Sb., kterou s stanoví sídla a územní
působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví se jejich územní působnost,
provedenou vyhláškou č. 604/1992 Sb. K 1.1.2007 byl počet finančních úřadů redukován z 222 na
199.
4
K pojmu přímí vykonavatelé veřejné správy (státní správy) srov. Sládeček, Vladimír. Obecné
správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, s. 243-244, ISBN 987-80-7357-382-9.
5
Stát tak jako účastník právních vztahů je právnickou osobou a jeho orgány nemají samostatné
právní osobnosti. Došlo se tak k závěru, že tyto orgány nemohou být s nikým v právním poměru, ani
se státem, a na druhé straně pojmově splývají v jedno se státem představující právní osobu. Takový
orgán jím zastoupené právnické osoby (myšleno i státu) nazval František Weyr „neosobní“ či
„nesamostatný“ ( srov. WEYR, František. Teorie práva. Brno-Praha: Nakladatelství Orbis, 1936, str.
117-118).
6
Novelou zákona o územních finančních orgánech provedenou zákonem č. 444/2005 Sb. došlo
v ustanovení § 10 k odstranění pojmu „rozpočtová organizace“ a jeho nahrazení pojmem „účetní
jednotka“.
7
Bylo zřízeno zákonem č.199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
8
Vláda, PSP ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
9
Viz § 4 odst. 1 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.
10
FILIP, Jan. SVATOŃ, Jan. ZIMEK, Josef. Základy státovědy. Brno: Masarykova univerzita, 2006,
str. 201, ISBN: 80-210-4057-2.
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zároveň byly příslušné vystupovat ve správním řízení jako prvoinstanční či druhoinstanční orgán.
Existence těchto subordinačních a instančních vztahů patřila mezi charakteristické znaky územních
orgánů státní správy. K těmto znakům patřil i projev zásady monokratické a jmenovací, kdy v čele
všech zmíněných finančních orgánů stál jmenovaný ředitel, příp. v čele Generálního finančního
ředitelství jmenovaný generální ředitel, vybraný ve výběrovém řízení (konkursem). Generální
finanční ředitelství mělo svou obsahovou a procesní stránkou blíž k ústřednímu orgánu, neboť do
jeho působnosti patřilo (a dosud patří) spolupůsobení na poli přípravy a návrhů příslušné právní
úpravy a to nejen české, ale i mezinárodní, působení v oblasti mezistátních a mezinárodních styků,
11
12
realizace úkolů z toho vyplývajících , spolupráce s ministerstvem financí , analytická a koncepční
13
činnost a svou řídící a organizující činností působilo na finanční ředitelství, a tím i na finanční
úřady na území celého státu. S ohledem na uvedenou věcnou a celostátní územní působnost se
domnívám, že nešlo o územní finanční orgán. Vzniklo jako „neústřední“ správní úřad s celostátní
14
působností , zjednodušeně řečeno jako nejvyšší správní úřad pro správu daní.
15
Novelou zákona o územních finančních orgánech s odloženou účinností k 1.1.2012 došlo
ke zřízení tzv. Specializovaného finančního úřadu se sídlem v Praze. Tento finanční úřad
s vymezenou celostátní územní působností pro vybrané subjekty začal vykonávat správu zásadně
všech kompetencí, které náleží finančním úřadům. Podle ustanovení § 9a novelizovaného zákona o
územních finančních orgánech se vybranými subjekty rozumělo zejména banky, pojišťovny,
zajišťovny a právnické osoby s obratem nad 2 miliardy Kč. V roce 2012 byl Specializovaný finanční
úřad podřízen Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu jakožto ředitelství s celostátní
působností pro vybrané subjekty (§ 9a odst. 2 zákona o územních finančních orgánech).
S ohledem na shora nastíněný vývoj soustavy územních finančních orgánů můžu uzavřít, že
na konci roku 2012 tvořilo soustavu územních finančních orgánů Generální finanční ředitelství se
sídlem v Praze, 8 finančních ředitelství, Specializovaný finanční úřad a 199 finančních úřadů.
ČESKÁ DAŃOVÁ SPRÁVA (k 31.12.2012)
Generální finanční ředitelství
↓
8 finančních ředitelství
↓
↓
199 finančních úřadů Specializovaný finanční úřad
3

FINANČNÍ SPRÁVA A ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY
Vytvoření samostatné daňové správy podřízené Ministerstvu financí ČR tvořilo první fázi
realizace “Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále jen
16
“Projekt JIM”) . Naplnění konceptu jednoho inkasního místa bude spočívat v tom, že daňový
subjekt bude pouze v rámci jednoho inkasního místa komunikovat s finančními úřady, orgány
sociálního zabezpečení a zdravotními či úrazovými pojišťovnami, namísto dosavadního stavu, kdy
11

Srov. § 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v tehdy
platném znění.
12
Srov. § 4a odst. 1 písm.c) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v tehdy
platném znění.
13
Srov. § 4a odst. 1 písm.c) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v tehdy
platném znění.
14
Blíže k pojmu „neústřední“ správní úřad s celostátní působností jako přímý vykonavatel státní
správy srov. Sládeček, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer,
2009, s. 235-236, ISBN 987-80-7357-382-9.
15
Zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
16
Projekt JIM dle Usnesení vlády ČR č. 1336 z 3.11.2008 předpokládal vytvoření jednoho inkasního
místa pro daně, clo a veřejnoprávní pojistné na bázi orgánů samostatné daňové správy.

489

daňový subjekt musí komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení
a zmíněnými pojišťovnami. Výstup první fáze postupu implementace Projektu JIM k 1.1.2013 tak
představovalo vytvoření Finanční správy ČR jako dvoustupňové organizační soustavy správních
úřadů, které jsou základem jednotného inkasního místa.
Uvedený název „finanční správa“, resp. „orgány finanční správy“ byl zvolen s ohledem na
základní funkce orgánů daňové správy, zahrnující jak výkon správy daní, tak výkon dalších
kompetencí obecného finančního (tedy nikoliv pouze daňového) charakteru, a s ohledem na
předpokládanou transformaci Finanční správy ČR do podoby jednoho inkasního místa pro příjmy
17
veřejných rozpočtů, které převezme též výběrní funkce ve vztahu k dalším příjmům.
Vytvoření Generálního finančního ředitelství k 1.1.2011 a Specializovaného finančního úřadu
k 1.1.2012 lze považovat za „nultou“ fázi pro realizaci Projektu JIM. S účinností zákona č. 456/2011
Sb., o Finanční správě ČR, ve znění pozdějších předpisů18 (dále jen „ZFS“ nebo „zákon o Finanční
správě ČR“) došlo k 1.1.2013 k vytvoření Finanční správy České republiky. Podle § 1 odst. 1 ZFS
„je Finanční správa České republiky soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.“
Ustanovení § 1 odst. 2 ZFS uvádí, že „jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen
„orgány finanční správy“) se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a
finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu“. Z § 1 odst. 4 ZFS plyne,
že „Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady
nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a
pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního
ředitelství.“ Z výše uvedeného vyplývá, že správními úřady jsou Generální finanční ředitelství,
Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady. Jejich věcná a územní působnost vyplývá ze ZFS. Jde
tedy o správní úřady, které byly zřízeny a jejichž působnost byla v souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy
ČR stanovena zákonem, a představují svébytného nositele veřejné moci19 a přímého vykonavatele
veřejné správy.
Tato institucionální reforma daňové správy představuje vznik „14+1“ finančních úřadů jakožto
územně (vertikálně) dekoncentrovaných orgánů státní správy. 14 z nich nově sledují správně
územní uspořádání státu, resp. uspořádání vyšších územních samosprávných celků a nesou názvy
odpovídající názvům 14 krajů (např. Finanční úřad pro Olomoucký kraj) (§ 8 ZFS), přičemž
patnáctým úřadem se stal již vytvořený Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze
s vymezenou celostátní územní působností ( § 8 a § 11 ZFS). Dosavadních 199 finančních úřadů se
stalo 199 územními pracovišti zmíněných finančních úřadů. Územní pracoviště finančního úřadu,
jakožto vnitřní organizační jednotky, zřízené jednak vnitřním aktem řízení (pracoviště v sídlech
finančních úřadů jsou zřízena Organizačním řádem Finanční správy ČR), jednak vyhláškou MF na
základě zmocnění v ustanovení § 8 odst. 5 ZFS (Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 48/2012 Sb.
upravuje územní pracoviště, které se nachází mimo sídla finančních úřadů), jsou plně integrovanou
součástí správního úřadu, nejsou nadány jakoukoliv formou právní subjektivity a nedisponují
zákonem stanovenou věcnou a územní působností, jsou tak pouhým zprostředkujícím
17

Zvláštní část Důvodovné zprávy k návrhu zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky.
18
Do nabytí účinnosti k 1.1.2013 byl zákon novelizován zákony č. 448/2011 Sb. a č. 407/2011 Sb.
19
Pojem „veřejná moc“ vymezil Ústavní soud ČSFR v usnesení sp.zn. II ÚS 18/92 jako
„takovou moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo
či zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech rozhoduje orgán veřejné moci, není s ním
v rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu.
Veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné
a soudní a za dalších podmínek ji může vykonávat prostřednictvím dalších subjektů.
Kritériem pro určení, zda i jiný subjekt jedná jako orgán veřejné moci, je skutečnost, zda
konkrétní subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato rozhodnutí jsou
19
státní mocí vynutitelná, nebo zda může stát do těchto práv a povinností zasahovat“ . Takový
názor považoval Nejvyšší správní soud ČR za zjednodušující a doplnil tak ve svém rozsudku
ze dne 24.11.2011 sp.zn. 7 As 66/2010, že „ o jednání veřejné moci mající veřejnoprávní
povahu může jít v případě, kdy ten, kdo jedná, jedná nevrchnostensky, avšak jako subjekt
v určitém ohledu privilegovaný či pověřený veřejnou mocí určitým způsobem v určité oblasti
jednat, tedy z důvodu založeného na jeho specifickém vztahu k veřejné moci“.
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vykonavatelem působnosti správního úřadu, jehož jsou součástí, a pod jehož „jménem“ vždy
navenek vystupují. Tato pracoviště nejsou samostatnými správními orgány a místní příslušnost
soudu pro případné podání žaloby proti rozhodnutí se posuzuje podle sídla finančních úřadů.
20
Podstatné pro určení místní příslušnosti správního soudu pro podání žaloby proti rozhodnutí je tak
sídlo finančního úřadu, nikoliv sídlo územního pracoviště. Tím dochází reálně k dílčím změnám
oproti dosavadnímu stavu, např. stávající Finanční úřad v Prostějově, jenž coby orgán rozhodující
v prvním stupni určoval v roce 2012 místní příslušnost Krajského soudu v Brně, se od 1.1.2013 stal
územním pracovištěm Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, který se svým sídlem v Olomouci
určuje místně příslušným Krajský soud v Ostravě pro domáhání se ochrany. Stejně tak žaloby proti
rozhodnutím jednoho Odvolacího finančního ředitelství se sídlem v Brně jakožto orgánu druhé
instance se podávají u krajského soudu v obvodu sídla finančního úřadu, který ve věci vydal
rozhodnutí v prvním stupni.
Stávajících osm finančních ředitelství se sídlem v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých
Budějovicích, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Praze a Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu byly
zrušeny a jediným orgánem druhé instance v daňovém, resp. správním řízení s vymezenou
21
celostátní působností se stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně .
S ohledem na výše uvedené tak můžu shrnout, že soustavu orgánů finanční správy
k dnešnímu dni tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a „14+1“ finančních
úřadů.
FINANČNÍ SPRÁVA ČR (od 1.1.2013)

↓

Generální finanční ředitelství
↓
↓

Odvolací
14 finančních úřadů Specializovaný finanční úřad
finanční ředitelství
│
199 územních pracovišť
4

ZÁVĚR
S novou právní úpravou v podobě zákona o Finanční správě ČR jsem přivítala odstranění
zejména dílčích legislativních nedostatků spočívajících např. v zařazení Generálního finančního
ředitelství a Specializovaného finančního úřadu jakožto orgánů s vymezenou celostátní působností
do soustavy územních finančních orgánů. K větší přehlednosti přispívá i vymezení věcné
příslušnosti u jednotlivých orgánů soustavy bez obecného vymezení okruhu úkolů všech orgánů
soustavy do souhrnného ustanovení, na které by se jako dosud u jednotlivých orgánů soustavy
odkazovalo.
Ve zřízení jednoho odvolacího orgánu v podobě Odvolacího finančního ředitelství lze
spatřovat prvek posilující zásadu právní jistoty, kdy by v obdobných případech mělo být odvolacím
orgánem rozhodováno stejně se zpětnou vazbou na činnost (rozhodování) finančních úřadů.
K naplnění takového cíle bude dle mého názoru třeba, i vzhledem k zcela jistě nemalému počtu
zejména odvolání proti rozhodnutím všech finančních úřadů, řádné personální a odborné obsazení
nově vzniklého orgánu.
V souvislosti se zřejmou centralizací se do budoucna očekává redukce počtu územních
pracovišť, a je otázkou, nakolik celková reorganizace daňové správy spojená s výrazným
přeskupením personálních zdrojů přispěje k lepší flexibilitě řízení systému a zlepšení plnění
daňových povinností.
K dalšímu hodnocení efektivního fungování nové soustavy orgánů bude moci být
nepochybně přistoupeno v dalších letech při realizaci dalších fází Projektu JIM.

20 Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci
vydal rozhodnutí v prním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.
21 § 5 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
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HARMONIZÁCIA DANÍ V EÚ
Viera Krajčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Harmonizácia daní v rámci Európskej únie je stále diskutovanou témou. Predkladaný
príspevok predstavuje stručný priebeh jednotlivých krokov integrácie Európy so zameraním na
daňové právo. Zameriava sa na úpravu daní v primárnom práve Európskej únie, na rozsah
harmonizácie, na rôzne druhy harmonizácie. Príspevok je zameraný najmä na priame dane, úpravu
ich možnej harmonizácie ako aj vplyv judikatúry Európskeho súdneho dvora.
Kľúčové slová: dane, Európska únia, harmonizácie, zakladateľské dokumenty, priame dane.
Abstract: Tax harmonizationin the European Unionis still adiscussed issue. The articlerepresents
briefly theprocess of each stepof integration, focused on tax law. It focuses on thetaxesintheprimary
lawof the European Union, the extent of harmonizationfordifferent types of harmonization. The
article isfocused mainly on thedirecttaxes, to the possibilities of its harmonizationaswell as the
impactof the case lawof the European courtof Justice.
Key words: taxes, European Union, harmonization,foundingdocuments, direct taxes.
1

ÚVOD
V dvadsiatom storočí sa spoločnosť stále viac začínala globalizovať, začínali sa rozvíjať
medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod. Pri medzinárodných transakciách fyzické osoby ako
aj spoločnosti narážajú na rôzne bariéry a jednou z nich sú určite aj rôzne daňové systémy, ktoré sú
podriadené rôznym požiadavkám rôznych štátov. Za účelom posilnenia a zlepšenia týchto
medzinárodných vzťahov však bolo nutné integrovať a harmonizovať jednotlivé procesy v rámci
Európskej únie. Integrácia v rámci Európskej únie nebola jednoduchým procesom. V tejto súvislosti
hovoríme o niekoľko desaťročnom procese, ktorý sa ešte stále vyvíja.
V posledných šesťdesiatich rokoch došlo v rámci Európy k zložitému vývoju, ktorý mal nielen
právne ale aj ekonomické dôsledky. Začiatky tohto vývoja sú viditeľné už v päťdesiatych rokoch
minulé storočia, keď došlo k vytvoreniu „základov“ zjednocovania Európy, a to k založeniu troch
spoločenstiev, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Európskeho spoločenstva pre atómovú
energiu a Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Cieľom týchto spoločenstiev bola nielen
kooperácia za účelom hospodárskej spolupráce, ale cieľom boli aj mierové opatrenia, ktoré boli po
ukončení druhej svetovej vojny nevyhnutné. Na jednotlivé spoločenstvá ďalej nadväzovali ďalšie
prijímané zmluvy ako reakcia na stále prehlbujúcu sa potrebu integrácie a harmonizácie, ako aj na
problémy, ktoré sa spolu s ďalšími krokmi k integrácii objavovali. Ako prvú je potrebné spomenúť
Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1951, následne Zmluva o založení
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, obe v roku 1957.
2

EURÓPSKA INTEGRÁCIA V JEDNOTLIVÝCH KROKOCH
Tzv. Parížskou zmluvou bolo založené Európske spoločenstvo uhlia a ocele („ESUO“) alebo
Montánna únia. ESUO vytvorilo spoločný trh uhlia a ocele, zaisťovať zásobovanie týmito
komoditami, prístup k týmto zdrojom členom spoločenstva, ako aj využívanie týchto zdrojov.
V roku 1957 bolo v Ríme založené Európske hospodárske spoločenstvo. Jeho založenie sledovalo
cieľ „uskutočniť tzv. horizontálnu integráciu, tzn. Hospodársku úniu s výhľadom na vybudovanie
veľkého spoločného trhu s voľným pohybom kapitálu, tovaru, služieb a pracovných síl. Už v dobe
vzniku EHS sa členské štáty rozhodli vytvoriť colnú a menovú úniu, zaviesť režim voľného pohybu
osôb a uskutočňovať spoločnú daňovú, obchodnú a sociálnu politiku. K dosiahnutiu týchto cieľov
a k dodržiavaniu povinností plynúcich z Rímskej zmluvy boli zriadené štyri inštitúcie: Európske
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1

parlamentné zhromaždenie, Rada, Komisia a Súdny dvor.“ Posledným bolo Európske spoločenstvo
pre atómovú energiu („EUROATOM“), ktoré bolo taktiež založené Rímskymi zmluvami z roku 1957.
Jeho hlavným cieľom bolo najmä mierové využívanie atómovej energie.
Všetky uvedené spoločenstvá boli založené šiestimi štátmi, avšak stále existovali prekážky,
ktoré obmedzovali ich vzájomný obchod a ktoré museli byť odstránené. Jednou z prekážok, ktoré
mali byť vyriešené bola aj úprava colnej politiky jednotlivých členských štátov. Na základe tohto si
Európske spoločenstvá postupne začali stanovovať svoje ciele počnúc colnou úniou, až ku
konečným míľnikom integrácie.
Prvým cieľom bolo vytvorenie colnej únie, ktorej podstatou bolo „popri odstránení colných
prekážok vnútorného obchodu, teda ciel s rovnocenným účinkom jednotnú colnú tarifu, ktorej
sadzby sa uplatňujú na tovary dovážané z tretích štátov. Toto malo byť dosiahnuté zrušením
colných poplatkov a obchodných obmedzení medzi členskými štátmi, zavedením jednotného
colného sadzobníka, na tovar dovážaný z tretích krajín a spoločná obchodná politika ako vnútorná
2
dimenzia colnej únie“
Na colnú úniu nadviazal spoločný trh. Keďže s voľným pohybom tovaru úzko súvisí aj pohyb
služieb, bolo nutné tieto slobodu pohybu rozšíriť aj o služby. V záujme zabezpečenia pohybu tovaru
a poskytovania služieb je nutné umožniť aj voľný pohyb osôb. Samozrejme s voľným pohybom
tovaru, služieb a osôb súvisia aj platby za tovary a služby, takže spoločný trh musel byť rozšírený aj
o kapitál. Spoločný trh je teda charakterizovaný štyrmi základnými slobodami:
voľný pohyb tovar – voľný obchod medzi členskými štátmi zabezpečený najmä zrušením ciel;
voľný pohyb osôb – práva občanov členských štátov premiestniť sa do iných členských štátov,
usadiť sa a vyvíjať ekonomickú činnosť;
voľný pohyb služieb – právo prijímať služby z iných členských štátov alebo ich poskytovať do
iných členských štátov;
voľný pohyb kapitálu – sloboda pohybu platieb medzi členskými štátmi.
„Voľný pohyb tovaru nemohol byť úplný, pretože sa líšili technické, zdravotné, veterinárne
a iné normy jednotlivých členských štátov a znemožňovali uvádzať na trh výrobky, ktoré v štáte
dovozu nevyhovovali. Voľný pohyb osôb bol obmedzený na osoby ekonomicky činné, teda na
zamestnancov, podnikateľov a ich rodinných príslušníkov. Pri voľnom pohybe služieb nebol
vyjasnený režim špeciálnych činností, ako napr. poisťovníctvo a bankovníctvo,... Spoločný trh tak
vlastne bol kvalitatívne a v dôsledku toho aj kvantitatívne obmedzený. Preto bol na základe
Jednotného európskeho aktu v polovici 80. rokov najskôr programovo a v prevej polovici 90.rokov aj
3
prakticky premenený na vyššiu formu integrácie, na jednotný vnútorný trh.“ Ďalším míľnikom bolo
teda vytvorenie jednotného vnútorného trhu, ktorý bol ako cieľ stanovený Jednotným európskym
aktom z roku 1986. Vnútorný trh bol v článku 14 Zmluvy o ES definovaný ako „priestor bez
vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy.“
Prijatie Maastrichtskej zmluvy znamenalo vytvorenie Európskej únie, vytvorenie užšieho
spoločenstva v Európe. Únia je založená na Európskych spoločenstvách a doplnená o politiky
a formy spolupráce uvedené v Maastrichtskej zmluve. Cieľom Európskej únie je organizovať
konzistentným a solidárnym spôsobom vzťahy medzi členskými štátmi.
Amsterdamská zmluva predstavuje novelizáciu dovtedy prijatých zmlúv. „Základný význam
Amsterdamskej zmluvy vyplýva zo skutočnosti, že mení a doplňuje zriaďovacie zmluvy troch
Európskych spoločenstiev a zakladajúcu zmluvu Európskej únie a je teda súčasťou primárneho
komunitárneho práva, s ktorým musia byť všetky ostatné súčasti tohto právneho systému v súlade.
Pokiaľ by to tak pri sekundárnych komunitárnych právnych aktoch nebolo, je Súdny dvor
Európskych spoločenstiev oprávnený prehlásiť akt, ktorý je v rozpore so zriaďovacou zmluvou za

1

Evropské hospodářské společenství (EHS) [online . Businessinfo. Změněno 27. 10. 2009
Celní unie [online . Sagit: Právo evropské unie. Změněno 1. 5. 2004 [cit. 6. ledna 2011 . Dostupné
z:
< http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu_019.htm>.
3
Volný pohyb zboží [online]. Sagit: Právo Evropské unie. Dostupné z:
<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_339.htm>.
2
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neplatný (článok 174 Zmluvy o ES)“ . Zmluva z Nice nadviazala na Amsterdamskú zmluvu, ktorá
vzhľadom na budúce rozšírenie počtu členských štátov zmenila najmä: rozšírenie hlasovania
kvalifikovanou väčšinou, nové rozdelenie hlasov v Rade, zjednodušenia zmlúv, definovanie
právomocí atď.
Napriek prijatiu všetkých uvedených zmlúv, bolo potrebné, aby integrácia išla ešte ďalej. Na
základe uvedených zmlúv bola vypracovaná Zmluva o ústave pre Európu, ktorá však nenadobudla
platnosť, pretože zmluvné štáty ju neprijali, následne však bola prijatá Lisabonská zmluva.
Lisabonská zmluva jednak posilnila úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov
a vymedzuje rozdelenie právomocí medzi EÚ a členskými štátmi, zjednodušuje rozhodovacie
pravidlá a hlasovanie, zakotvuje Listinu základných práv ako súčasť primárneho práva, zaisťuje
súdržnosť jednotlivých zložiek európskej únie, resp. politiky ako aj využívať hospodársky,
humanitárny, politický a diplomatický potenciál k presadzovaniu svojich záujmov. Zároveň na
základe Lisabonskej zmluvy zanikol súbeh existencie Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
v súčasnosti teda existuje iba Európska únia, ktorá už má právnu subjektivitu.
3

ZAKLADATEĽSKÉ DOKUMENTY A DAŇOVÉ PRÁVO
Pokiaľ ide o harmonizáciu daní v jednotlivých zmluvách Európskych spoločenstiev, ako prvú
je potrebné spomenúť Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a čo sa týka
5
daní, za kľúčové je možné považovať články 95 – 98 a tiež články 100 – 102 . Už z takéhoto

4

Cesta do Evropské unie [online . Praha: ISAP, Informační systém pro aproximaci práva. Úřad vlády
ČR Dostupné z:
<http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/91b9f824a0923e3bc1256dde0052230a/6dd204f0bb66132c80
2566da004c2dbd?OpenDocument>.
5
Článok 95
Žiaden členský štát nezdaní výrobky z iných členských štátov nijakou priamou alebo nepriamou
vnútroštátnou daňou prevyšujúcou dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky.
Ďalej, žiaden členský štát nezdaní výrobky iných členských štátov nijakou vnútroštátnou daňou,
ktorá nepriamo ochraňuje iné výrobky.
Členské štáty najneskôr do začatia druhej etapy zrušia alebo upravia všetky ustanovenia platné
v čase, keď táto zmluva nadobudne platnosť, ktoré sú v rozpore s predchádzajúcimi pravidlami.
Článok 96
Navrátenie vnútroštátnych daní pri výrobkoch vyvážaných na územie niektorého členského štátu
nepresiahne vnútroštátne dane, ktoré sa im priamo či nepriamo ukladajú.
Článok 97
Členské štáty, ktoré vyberajú daň z obratu vypočítanú podľa kumulatívneho systému v niekoľkých
etapách, môžu pri vnútroštátnych daniach ukladaných na dovážané výrobky alebo v prípade vrátení
poskytovaných na dovážané výrobky stanoviť priemerné sadzby pre určité výrobky alebo skupiny
výrobkov za predpokladu, že sa neporušia zásady stanovené v článkoch 95 a 96.
Ak priemerné sadzby stanovené členským štátom nie sú v súlade s predchádzajúcimi zásadami,
Komisia vydá potrebné smernice alebo rozhodnutia určené tomuto štátu.
Článok 98
S výnimkou dane z obratu, spotrebnej dane a iných foriem nepriamych daní sa pri vývoze výrobkov
do iných členských štátov poskytuje zľava a vrátenie pri dovoze z členských štátov sa poskytujú
vyrovnávacie poplatky, len ak pripravované opatrenie predtým na obmedzené obdobie schváli Rada
kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.
Článok 99
V záujme spoločného trhu, Rada zváži spôsob zosúlaďovania právnych predpisov, ktoré sa týkajú
dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriamych daní, vrátane vyrovnávacích opatrení
uplatniteľných v obchode medzi členskými štátmi.
Článok 100
Rada na návrh Komisie jednomyseľne vydá smernice na aproximáciu tých zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo
fungovanie spoločného trhu.
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rozdelenia článkov je možné vidieť aj zámery Európskych spoločenstiev pokiaľ ide o harmonizáciu
priamych a nepriamych daní, pričom priamych daní sa týka iba jeden článok. Tento článok
v podstate zakazuje zvýhodňovať vývoz do iných členských štátov vo forme úľav na priamych
daniach. Ostatné ustanovenia sú zamerané na nepriame dane.
Štáty Európskeho hospodárskeho spoločenstva však aj napriek existencii Zmluvy o založení
Európskeho hospodárskeho spoločenstva mali svoje daňové sústavy značne nesúrodé
(samozrejme je nutné mať na zreteli aj skutočnosť, že Zmluva o EHS sa o hlbšiu harmonizáciu ani
nesnaží). Pokiaľ ide o priame dane, ich štruktúra bola podobná, avšak, je potrebné podotknúť, že
systémy výpočtu základu dane, sadzby boli diametrálne odlišné.
Pokiaľ ide o nepriame daň, daň z obratu bola zavedená všetkými členskými štátmi v roku 1967.
Dokončenie vnútorného trhu v roku 1985 stanovilo nový cieľ pre oblasť daní, a to zaistiť
prosperitu a výhody pre podnikateľov, ktoré by plynuli z ich členstva v EHS. Zároveň však existovala
požiadavka na vytvorenie takého prostredia, ktoré zabránia nelegálnym transakciám alebo
dvojitému zdaneniu či nezdaneniu. Uvedené stanovovala tzv. Biela kniha.
Maastrichtská zmluva vo svojom článku B stanovuje Európskej únii rôzne ciele, jedným
a zároveň aj prvým menovaným cieľom „je podporovať hospodársky a sociálny pokrok, jeho
vyrovnanosť a stabilitu, predovšetkým utvorením priestoru bez vnútorných hraníc, posilnením
hospodárskej a sociálnej súdržnosti, uskutočnením hospodárskej a menovej únie a napokon
zavedením jednotnej meny v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy“. Zosúladenie daňovej politiky
určite patrí ku krokom, ktoré je potrebné k posilneniu hospodárskej spolupráce vyriešiť.
Pokiaľ ide o oblasť daní, pri priamych daniach zostáva v platnosti systém prijímania smerníc
v tejto oblasti, a teda, že musia byť prijímané Radou jednomyseľne. V oblasti nepriamych daní,
neboli prijaté zásadné zmeny. Aj naďalej pôjde o jednomyseľné rozhodnutia Rady po konzultácii
s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom.
Ani prijatie Lisabonskej zmluvy nezmenilo prístup k priamym daniam, a to, že všetky
smernice musia byť stále prijímané jednomyseľne všetkými členmi, teda zostalo vylúčené
schvaľovanie daňových predpisov kvalifikovanou väčšinou.
4

KOORDINÁCIA A HARMONIZÁCIA
Koordinácia daní, alebo daňová koordinácia predstavuje určitý „predstupeň“ daňovej
harmonizácie. Nesnaží sa ešte o zosúlaďovanie všetkých daňových systémom jedným opatrením,
napr. smernicami, ale je založená skôr na bilaterálnych dohodách jednotlivých štátov, na základe
ktorých sa snažia eliminovať najdôležitejšie prekážky vytvorenia riadne fungujúceho jednotného
trhu. Typickým príkladom daňovej koordinácie sú bilaterálne zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia.

V prípade, ak by vykonanie smerníc v jednom alebo viacerých členských štátoch znamenalo zmenu
právnych predpisov, uskutočnia sa porady so Zhromaždením a Hospodárskym a sociálnym
výborom.
Článok 101
Ak Komisia zistí, že rozdiely medzi ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov alebo
správnych opatrení členských štátov narúšajú podmienky hospodárskej súťaže na spoločnom trhu,
a že je to potrebné odstrániť, poradí sa s príslušnými členskými štátmi.
Ak takéto porady nepovedú k dohode, ktorá by toto narušenie odstránila, Rada na návrh Komisie
vydá potrebné smernice v prvej etape jednomyseľne a neskôr kvalifikovanou väčšinou. Komisia a
Rada môžu prijať aj iné vhodné opatrenia stanovené v zmluve.
Článok 102
Ak sa možno odôvodnene obávať, že prijatie alebo zmena ustanovení zákona, iného právneho
predpisu alebo správneho opatrenia spôsobí narušenie v zmysle článku 101, členský štát, ktorý ich
chce prijať alebo zmeniť, sa poradí s Komisiou. Po porade s členskými štátmi Komisia odporučí
príslušným štátom vhodné opatrenia na zamedzenie narušenia.
Ak sa štát, ktorý má zámer prijať alebo zmeniť ustanovenia, nepodriadi odporúčaniu Komisie,
nemožno vyžadovať, aby ostatné členské štáty zmenili v zmysle článku 101 svoje vlastné
ustanovenia na odstránenie tohto porušenia. Ak členský štát, ktorý nesplnil odporúčanie Komisie a
narušením spôsobí škodu len sebe, nepoužije sa ustanovenie článku 101.
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Harmonizáciu dani, resp. daňových systémov je možné definovať ako určité približovanie
6
a zosúľaďovanie daňových systémov prostredníctvom smerníc Európskej únie.
„Daňová politika Európskej únie je jedna z mála oblastí, ktorá podlieha jednomyseľnému
schvaľovaniu v Rade. V praxi to znamená, že všetky zmeny a nové iniciatívy musia získať súhlas
všetkých členských štátov EÚ. Európska komisia sa však netají tým, že tento princíp považuje za
prekonaný a zároveň dodáva, že: Zotrvávanie na jednomyseľnosti vo všetkých daňových otázkach
skomplikuje dosiahnutie akejkoľvek daňovej koordinácie, ktorú Európa potrebuje, uvádza sa na jej
oficiálnej stránke. Európska komisia preto predložila návrhy na prechod k hlasovaniu kvalifikovanou
väčšinou v niektorých daňových oblastiach“. Politická realita v členských štátoch zatiaľ neumožňuje
takúto zmenu. Veľká Británia, Írsko a nové členské štáty na čele so Slovenskom sú v popredí
odporu voči zrušeniu jednomyseľného hlasovania o daňovej politike v EÚ. Nesúhlas jedinej krajiny
stačí na zablokovanie akéhokoľvek posunu od súčasného stavu. Európska komisia sa preto
uchyľuje k využívaniu nezáväzných nástrojov, napríklad odporúčaní, namiesto legislatívnych
návrhov. Verí, že tak presvedčí členské štáty, že viac harmonizácie v daňových otázkach je
7
prospešné pre všetkých.“
Daňová koordinácia predstavuje prvý stupeň smerujúci k harmonizácii daní, resp. k zladeniu
rôznych daňových systémov. Daňová koordinácia zvykne byť charakterizovaná ako utváranie
rôznych bilaterálnych, resp. multilaterálnych aktov, ktoré obmedzia arbitrážne obchody, zahrňuje
zamedzenie prania špinavých peňazí, zamedzuje dvojitému zdaneniu a nezdaneniu, stanovuje
štandardy transparentnosti, bojuje proti daňovej diskriminácii atď. Jej typickým príkladom sú
8
napríklad vzorové zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
K harmonizácii daní je neustále pristupované veľmi opatrne, členské štáty sa nechcú vzdať
svojej suverenity a zároveň sa snažia udržať určitú konkurenciu medzi svojimi daňovými systémami,
čo v určitom zmysle napomáha k vyrovnaniu ekonomík jednotlivých členských štátov. Daňové
výhody pre investujúce subjekty urýchľujú vyrovnávanie ekonomickej úrovne medzi pôvodnými
9
10
a pristupujúcimi členskými štátmi EÚ. Zmluva o fungovaní Európskej únie v článku 113 opäť
vyžaduje jednomyseľnosť pri prijímaní smerníc, avšak iba čo sa týka nepriamych daní.
Pokiaľ ide o harmonizáciu daní, je možné hovoriť o procese, ktorý vytvorí taký právny stav, kedy
budú jednotlivé daňové systémy rôznych členských štátov v takom vzájomnom vzťahu, budú
vytvárať také prostredie, ktoré bude pre jednotlivé subjekty rovnako výhodné, ako prostredie v rámci
jedného členského štátu. Daňovú harmonizáciu je možné charakterizovať z dvoch rôznych
pohľadov, a to:
- pozitívnu harmonizáciu – predstavuje zbližovanie daňových systémov prostredníctvom
právnych predpisov Európskej únie. Takýmto spôsobom sú v rôznych štátoch platné
rovnaké pravidlá.
11
- negatívna harmonizácia – v podstate ide o činnosť Európskeho súdneho dvora.
Zároveň je možné na harmonizáciu deliť aj podľa miesta. V tomto prípade hovoríme
a vertikálnej a horizontálnej harmonizácii. Vertikálna harmonizácia daňových systémov, ktoré sú
uvaľované na rôznych stupňoch samosprávy. Horizontálna je harmonizácia daňových systémov
(tým istým stupňom samosprávy). Tento druh je vykonávaný aj v rámci Európskej únie, keďže sa
12
snaží stierať rozdiely medzi jednotlivými daňovými ustanoveniami.
6
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Pre úplnosť, je možné deliť harmonizáciu na úplnú a čiastočnú. Ide o to, či bola harmonizácia
13
vykonaná iba v rámci niektorých právnych predpisov alebo komplexne.
Napriek všetkým
uvedeným zmenám v rámci Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie je nutné podotknúť, že
priame dane sú zatiaľ stále ponechané v kompetencii jednotlivých členských štátov.
5

HARMONIZÁCIA V OBLASTI PRIAMYCH DANÍ
Napriek tomu, že podstatne väčšia pozornosť je venovaná v rámci harmonizácie nepriamym
daniam, je nutné poukázať aj na dopady a následky neharmonizácie priamych dani v rámci
Európskej únie. Na obranu prebehnutých legislatívnych procesov, je však nutné podotknúť, že
nepriame dane sú tie, ktoré sú pri medzinárodnom obchode, dovoze a vývoze citeľnejšie. Zároveň
ale nesmieme zabudnúť, že nesúlad priamych daní môže mať na vnútorný trh negatívne následky.
Priame zdaňovanie tak spôsobuje dvojité zdanenie, resp. nezdanenie, má ďalekosiahle dopady na
hospodárske aktivity subjektov a brzdí vnútorný trh.
Článok 94 Zmluvy o EÚ poskytuje určitý základ priameho zdaňovania v Európskej únii za
účelom zabezpečenia funkčnosti vnútorného trhu.
Odporcovia harmonizácie priamych daní, a to najmä dane z príjmu právnických osôb sa
odvolávajú práve na vyššie citovaný článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a poukazujú na
to, že je možné harmonizovať iba nepriame dane, nakoľko uvedený článok hovorí o zosúlaďovaní
právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho
zdaňovania.
Podporovatelia harmonizácie priamych daní zasa nadväzujú na ustanovenia článku 115 Zmluvy
14
o fungovaní Európskej únie , ktorý ustanovuje možnosť prijímania smerníc aj v iných oblastiach,
pokiaľ si to vyžaduje vytvorenie a fungovanie spoločného trhu. Vzhľadom na súčasné ciele
a smerovanie Európskej únie je zrejmé, že oblasť daní patrí medzi oblasti, ktoré si vyžadujú určitý
15
stupeň spoločnej úpravy pre riadne fungovanie spoločného trhu .
Vzhľadom na to, že na akékoľvek rozhodovanie v oblasti priamych daní v rámci Európskej únie si
vyžaduje jednomyseľnosť rozhodovania, je veľmi ťažké takéto rozhodnutie prijať. Vzhľadom na
uvedené, Európska komisia vydáva mnoho právnych aktov, ktoré majú odporúčací charakter. V
roku 1994 boli vydané dve odporúčania týkajúce sa jednak úpravy daní fyzických osôb a malých
a stredných podnikov.
V roku 2001 vydala Komisia poslednú všeobecnej daňovej politiky v dokumente „Daňová politika
v Európskej únii, priority nasledujúcich rokov“, ciele ktorej boli precizované v Komuniké Komisie
Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, pričom
stanovené boli nasledovné ciele:
- národné daňové systémy by mali byť transparentnejšie a jednoduchšie;
- napomáhania efektivite trhu;
- posun k nižším sadzbám a vyšším základom;
Okrem uvedených cieľov stanovila Komisia aj ďalšie, a to zamedzenie diskriminácie
a dvojitého zdanenia, prevencia nezdanenia, daňovým únikom a zneužitia a obmedzenie
administratívnych nákladov súvisiacich s nutnosťou využívania viacerých daňových systémov
Pri zdaňovaní spoločností sa Komisia zamerala na zmiernenie deformácie trhu, zjednodušenie
cezhraničných aktivít a redukciu administratívnych nákladov. Uvedené tendencie zhŕňajú najmä
cielené opatrenia pre odstránenie jednotlivých prekážok brániacich cezhraničným hospodárskym
aktivitám, ako napr. zrážková daň na cezhraničné toky príjmov, zdanenie cezhraničných fúzií atď.
a zavedenie celistvých opatrení k odstráneniu mnohých prekážok jednorazovo, avšak za cenu
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pomerne závažného obmedzenia daňovej suverenity, ako napr. spoločný korporátny konsolidovaný
základ dane a pod.
Vzhľadom na to, že oblasť priamych daní môže byť harmonizovaná iba na základe jednomyseľného
súhlasu všetkých členských štátov, harmonizácia v tejto oblasť je značne obmedzená, veľmi
významnú úlohu zohráva aj negatívna harmonizácia, ktorú predstavuje rozhodovanie Európskeho
súdneho dvora.
V súčasnosti je možné pozitívnu harmonizáciu v oblasti priamych daní rozčleniť na
nasledovné dokumenty:
- smernice transponované do jednotlivých vnútroštátnych právnych aktov týkajúcich sa
priameho zdaňovania
- dokumenty týkajúce sa transferového oceňovania
- odporúčania (ktoré však nemajú záväzný charakter)
- Interpretačné pravidlá v nadväznosti na súdne rozhodnutia
- Etický kódex o škodlivej daňovej konkurencii
„Legislatíva EÚ v oblasti priamych daní zaväzuje členské štáty zdieľať informácie, ktoré sú
nevyhnutné na boj proti finančným a daňovým podvodom. Na základe článku 293 Zmluvy sú tiež
štáty povinné viesť rokovania, ktoré povedú k odstráneniu dvojitého zdaňovania na jednotnom trhu
EÚ. Národné daňové systémy musia byť v súlade so základnými hodnotami a princípmi EÚ –
nesmú byť diskriminačné a nesmú narúšať voľný pohyb osôb, tovaru, služieb, kapitálu a slobodu
usadiť sa. To znamená, že členský štát nemôže uplatňovať iné (znevýhodňujúce/uprednostňujúce)
16
daňové pravidlá na občanov, firmy, tovar, kapitál z iných členských štátov.“
Priamu, resp. pozitívnu harmonizáciu priamych daní v Slovenskej republike v súčasnosti
predstavujú smernice, ktoré boli implementované do slovenskej právnej úpravy, konkrétne do
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide o nasledovné smernice:
1. Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú.
v. EÚ L 46, 21. 2. 2008).
2. Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania,
uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií
spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi
(kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2009).
3. Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania
uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských
štátoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 345, 29. 12. 2011).
4. Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov
(Ú. v. EÚ L 157, 26. 06. 2003) v znení rozhodnutia Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 (Ú. v. EÚ L
257, 04. 08. 2004), smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. ES L 168, 1. 5. 2004) v
znení smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006).
5. Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na
výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov
(Ú. v. EÚ L 157, 26. 06. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. ES L 168,
1. 5. 2004), smernice Rady 2004/76/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. ES L 157, 30. 4. 2004) v znení
smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006).
Ako už bolo uvedené vyššie, okrem tzv. priamej harmonizácie poznáme aj tzv. nepriamu
harmonizáciu, ktorú predstavuje rozhodovanie Európskeho súdneho dvora. Význam judikatúry
spočíva najmä v Význam judikatúry spočíva najmä v korporatívnom zdaňovaní. V podstate je
možné povedať, že ide o oblasti, v ktorých sa nepodarilo presadiť jednotnú úravu. Medzi
najvýznamnejšie rozhodnutia, tak môžeme zaradiť napríklad Casis de Dijon (C – 120/78),
zaoberajúci sa voľným pohybom tovaru. Na základe uvedeného rozhodnutia, nesmie byť tovaru,
ktorý je riadne predávaný a rozšírený v inom zmluvnom štáte, bránené vstupu na trh iného
zmluvného štátu. Medzi ďalšie môžeme zahrnúť napríklad prípad Schumacher (C- 279/93), uvedený
prípad v podstate zakotvil zákaz diskriminácie a uplatňovania rôznych pravidiel medi daňovými
rezidentmi a nerezidentmi. Medzi ďalšie veľmi známe prípady môžeme zaradiť aj p rípad Marks and
Spencer (C- 446/03), Denkavit (C- 170/05), Truck Center (C- 282/07).
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6

ZÁVER
Otázky priamych daní, predovšetkým dane z príjmu fyzických a právnických osôb, sú plne v
kompetencii národných vlád. Autonómne rozhodujú o výške sadzieb, spôsobe výpočtu daňového
základu, výnimkách i oslobodeniach od daňovej povinnosti. Akýkoľvek právny akt Európskej únie,
musí byť schválený všetkými členskými štátmi.
Európska komisia zdôrazňuje svoje presvedčenie, že „neexistuje žiadna potreba širokej
harmonizácie daňových systémov členských štátov. Ak rešpektujú pravidlá komunitárneho práva,
môžu si slobodne zvoliť daňový systém, ktorý považujú za najvhodnejší vzhľadom na svoje
17
ekonomické a fiškálne podmienky.“ Samozrejme, s uvedeným je možné iba súhlasiť. Pokiaľ sa
daňové subjekty správajú zodpovedne, bez úmyslu vyhnúť sa plateniu daní, jednotlivé problémy
týkajúce sa možného dvojitého zdanenia môžu vyrieši jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia. Je však zrejmé a vlastne aj pochopiteľné, že jednotlivé daňové subjekty budú vždy hľadať
možnosti zníženia daňových nákladov. Potom sa predostiera otázka možnosti zjednotenia sadzieb,
kedy by daňové subjekty nemohli rozmýšľať nad výhodnejšou možnosťou. Tu by však už išlo
o výrazný zásah do daňovej suverenity jednotlivých štátov ako aj o oslabenie konkurencie medzi
jednotlivými štátmi.
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ELEKTRONICKÁ PLATOBNÁ INŠTITÚCIA A INŠTITÚCIA
ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ
Peter Slávik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá legislatívnym rámcom úpravy platobných služieb. Obsah je
orientovaný na nové inštitúcie v bankovom a finančnom práve ako platobná inštitúcia a inštitúcia
elektronických peňazí. Transpozícia daných inštitúcii, ako aj celý legislatívny zámer vychádza
z európskych smerníc, ktoré majú za cieľ zjednotiť platobné služby a ich realizáciu v európskom
hospodárskom priestore. Legálna úprava má reflektovať praktické požiadavky trhu v rámci EÚ ako
aj prepojenie trhu s mimoeurópskym prostredím. Celkový význam predmetu úprav napomáha
k slobode pohybu kapitálu ako aj efektívnejším finančným tokom.
Charakterovo nové inštitúcie, v našich podmienkach, právne nepreskúmané vytvárajú priestor pre
nový trhový segment a nové finančnom právne ako aj obchodno právne vzťahy. Vznikajúce relácie
a potenciál ich pôsobenia v praxi je potrebné regulovať a podrobiť prísnej právnej ako aj
ekonomickej analýze.
Kľúčové slová: platobná služba, inštitúcia platobného styku, platobný systém, banková licencia.
Abstrakt: This Article is focused on payment service regulation. Content is related mainly to new
banking and financial institution as payment service provider and e-money provider. Transposition
as a legal framework is based on EU directives that lay as goal to unify providing payment services
and its execution within European economic environment. Legal regulation is to be reflecting
practical issues of market within EU as also connection with markets and environment outside EU.
Main goal to be reached helps to free movement of capital and effectiveness of cash flow on
markets.
Before unknown institution by our legal system build new room and space for new market segment,
new financial and commercial relations. Beforementioned relations need to be regulated and strictly
analyzed from legal and economical view.
Key words: payment service, payment service provider, payment system, bank license.
1

ÚVOD
Na základe legislatívneho rámca EÚ a prijatých smerníc bol v Slovenskej republike
schválený a prijatý zákon č. 492/2009 Z.z o platobných službách, ktorý nahradil predošlý zákon o
platobnom styku. Aktuálnou zákonnou úpravou vypadol z právneho poriadku pojem platobný styk
ako aj cezhraničný platobný rozmer v rámci EÚ. Daná úprava vychádza zo smernice EU a Rady č.
2007/64/ES ako aj zo Smerníc 97/7/ES, 2002/65/ES a 2006/60/ES. Tento legislatívny krok je
krokom k jednotnosti pohybu kapitálu ako aj jednotnej úprave poskytovania platobných služieb.
Stretávame sa tu s jednotnou úpravou a legálnym pohľadom na dané finančné inštitúty naprieč
spektrom právnych poriadkov krajín EÚ. Tieto harmonizujú predmet v rámci svojich úprav a právnej
praxe, tak aby už dnes existovala jednota a právna istota pri poskytovaní a realizácii platobných
služieb. Proces legislatívnej úpravy je stále v dynamike nakoľko zjednotiť tento priestor je procesom.
Poskytovanie platobných služieb ako aj pohyb finančných tokov je natoľko dynamický, že
nedostatky a dodatočné potreby regulácie ukazuje trh denne. Koncepcia regulácie má svoje
pramene v anglosaskom právnom systéme ako aj čerpá z kontinentálnych zvyklostí a špecifík.
Zákon zavádza do nášho právneho poriadku nové inštitúcie, ktoré z hľadiska právnej kategorizácie
môžeme zaradiť medzi bankové a finančné inštitúcie. Ide o platobné inštitúcie a inštitúcie
elektronických peňazí. Tieto inštitúcie vznikli na základe trhových požiadaviek a prirodzeným
vývojom. Technickým vývojom a pokrokom sa spoločnosť dostáva do situácie, že subjekty mimo
bankového sektora sú schopné vykonávať určité operácie a činnosti, ktoré doposiaľ boli vlastné len
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bankovému sektoru. Platobné inštitúcie sú schopné procesovať a spracúvať platobné operácie
svojich klientov ako aj vytvárať platobné účty na rovnakej úrovni ako banky. Pri realizácii tohto
systému je však nutné brať ohľad aj na monetárne dopady finančného trhu. Práve pre reguláciu
a kontrolu peňažnej masy je daná činnosť poskytovateľov platobných služieb pod kontrolou
regulátorov a v záujme štátu či EÚ.
Právna úprava pojíma taktiež inštitút elektronických peňazí ako dôsledok informatizácie
a elektronizácie spoločnosti. Do ekonomiky tak vstupuje nový element ako protihodnota za služby či
tovary plniaca funkciu bežnej meny a finančných prostriedkov. Potreba dohliadať je o to väčšia, že
1
tento inštitút má aj emisnú funkciu . Práve emisná funkcia, ktorá je v tomto prípade v rukách
a kompetencií subjektov súkromného práva je jedným z hlavných dôvodov regulácie. Emisia
peňažných prostriedkov musí mať striktné pravidlá, aby nedochádzalo k deformácii ekonomík.
Jednotnosť aj v tejto oblasti napomáha k zjednoteniu trhu a zabraňuje vytváraniu umelých rozdielov
medzi ekonomikami v európskom hospodárskom priestore. Emisná funkcia je práve týmto zákonom
a právnym rámcom zverená a priznaná aj iným subjektom ako tomu bolo doposiaľ. Platobné
inštitúcie ako aj inštitúcie elektronických peňazí existujú vo svojej podstate aj v iných ekonomikách
mimo EÚ, kde nemajú až tak regulované prostredie a práve stretom s prostredím EÚ je hrozba
deformácie z vonku. Aj tieto elementy musí naša právna úprava a systém reflektovať a vytvárať
preventívnu protekciu.
Zásahom širokého spektra trhových subjektov do bankových činností vzniká potreba tieto
činnosti regulovať a dohliadať tak ako je tomu pri bankovej činnosti. Pri samotnej regulácii je však
potreba nastaviť kontrolný systém dôsledne, nie však zaťažiť subjekty prílišnou byrokraciou
a narušiť tak slobodu podnikania a teda esenciálne činnosti subjektov trhu.
Prenos činností z bankových subjektov klasického bankovníctva na nové inštitúcie je prínosom pre
trh nakoľko dochádza k zrýchleniu pohybu kapitálu a efektívnej finančnej činnosti podnikateľských
subjektov. Jednotnosť trhu v tejto oblasti poskytuje efektívnejšie a dostupnejšie služby taktiež pre
spotrebiteľa.
2

PREDMET ÚPRAVY
Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách ďalej len „Zákon“ upravuje najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2

Poskytovanie platobných služieb,
podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,
podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,
vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním
platobných služeb lebo vydávaním a používaním elektronických peňazí,
dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a
dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí.

Základný výpočet predmetu úpravy stanovuje rámec, v ktorom sa pohybuje celá regulácia, je
výpočtom len demonštratívnym nakoľko tak ako bolo spomenuté v úvode pri realizácii zákona
v praxi dochádza k interakciám na vnútornej úrovni EÚ ako aj medzištátnej úrovni smerom von z EÚ
a dovnútra. Demonštratívnym výpočtom možno rozumieť aj definíciu platobnej služby ako aj
jednotlivých účastníkov platobnej služby alebo platobného systému. Prostredie, ktoré sa vymedzuje
pre poskytovanie platobných služieb je prostredím finančným a nachádzame ho hlavne vo virtuálnej
podobe. Vymedzenie priestoru geograficky ako aj spoločensky preto neumožňuje poskytovať
exaktné vymedzenie, nakoľko by došlo k vytvoreniu priestoru pre špekuláciu a mohlo by prichádzať
k obchádzaniu zákona. O to viac je daná regulácia náročná a je potrebné klásť dôraz na jej
precizovanie v smere na praktické uplatnenie.

1

Emisná funkcia – ide o funkcionalitu, kedy dochádza k zväčšovaniu peňažnej masy v ekonomike.
Emitovať peniaze a finančné prostriedky mú v podmienkach Slovenskej republiky ECB pred tým
NBS. § 81 ods.1 Zákona č. 492/2009 Z.z. o poskytovaní platobných služieb
2
§1 Zákona č. 492/2009 Z.z o platobných službách
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3

PLATOBNÁ INŠTITÚCIA
Podľa §63 Zákona je platobnou inštitúciou právnická osoba so sídlom na území Slovenskej
republiky, ktorá je povinná zo zákona vytvárať základné imanie a na základe povolenie od Národnej
banky Slovenska (ďalej len „NBS“) je oprávnená poskytovať platobné služby. Ide teda o právnickú
osobu, ktorá má akúsi formu bankovej licencie. Licencia, na základe ktorej platobná inštitúcia
podniká je obdobou bankovej, a teda aj podmienky získania a platnosti sú obdobné. Platobná
inštitúcia vykonáva platobné služby a na rozdiel od bankovej inštitúcie nesmie vykonávať depozitnú
funkciu. Podmienky licencie sú definované zákonom ako aj vykonávacími predpismi NBS. Tieto
podmienky predpokladajú vytvorenie určitého organizačného ako aj technického rámca, ktorý musí
byť splnený na riadne vykonávanie predmetu podnikania. Platobná inštitúcia vytvára organizačný
systém, ktorý je schopný riadne plniť kontrolnú a realizačnú časť poskytovania platobných služieb.
Personálny substrát je zložený z povinných osôb, ktoré sú predbežne schvaľované po splnení
zákonných podmienok NBS. Takto vytvorená organizačná štruktúra zložená zo zodpovedných osôb
3
je následne garanciou efektívneho výkonu a poskytovaniu platobných služieb .
Technické požiadavky na platobnú inštitúciu sú predpokladom právnej istoty používateľa platobných
služieb ako aj predpokladom pre spojenie systémov platobnej inštitúcie s bankovými systémami,
nakoľko je nevyhnutné, aby platobný systém platobnej inštitúcie bol prepojený s inými platobnými
systémami.
Platobná inštitúcia vytvára platobné účty pre používateľov platobných služieb. Tieto účty sú
obdobou bankových účtov. Podľa zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“)
4
je však bankový účet absolútnym obchodom , kedy na strane zriaďovateľa účtu vystupuje banka.
Tento účet ma náležitosti podľa OZ a spravuje s a nimi rigorózne. Je však otázkou ako sa spravuje
platobný účet v platobnej inštitúcii, kedy tento zriaďuje a spravuje platobná inštitúcia. Platobný účet
sa otvára v prostredí platobného systému platobnej inštitúcie, ktorá je finančnou inštitúciou podľa
Zákona č.483/2001 Z.z. o bankách (ďalej len „ZoB“) ale nie je bankou. Argumentáciou analogie
legis, možno považovať takto uzatvorenú zmluvu o účte za zmluvu o bankovom účte, ale samotná
pochybnosť vytvára potrebu pre zosúladenie legislatívy. Zmluvou si používateľ platobnej služby
môže otvoriť účet, kedy dochádza k uzatvoreniu rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb.
V tomto prípade uzatvára používateľ platobných služieb zmluvu s poskytovateľom platobných
služieb na dobu neurčitú resp. určitú. V tejto zmluve sú stanovené podmienky poskytovania daných
platobných služieb a všetky náležitosti otvorenia, vedenia a správy platobného účtu. Druhou
alternatívou využitia platobných služieb je jednorazové poskytnutie platobnej služby pre používateľa
platobných služieb. Ide o jednorazovú zmluvu ad hoc pre realizáciu alebo poskytnutie jednej
platobnej služby, bez ďalšej úpravy vzťahov ktoré nesúvisia s konkrétnou platobnou službou.
Platobná inštitúcia vytvára systém účtov v bankách a iných finančných inštitúciách prostredníctvom
ktorých realizuje finančné toky na zabezpečovanie a poskytovanie platobných služieb. Zápisy na
platobných účtoch používateľov platobných služieb sú zrkadlom bankových účtov alebo nepriamym
zrkadlom bankových účtov iných inštitúcii platobného styku, v ktorých má platobná inštitúcia
platobný účet. Prostriedky vedené na platobných účtoch sú tu evidované a ich krytie je na
bankových účtoch platobnej inštitúcie. Dochádza tak ku kumulovaní finančných prostriedkov na
bankových účtoch platobných inštitúcii, nakoľko suma prostriedkov na bankových účtoch platobnej
inštitúcie musí byť rovnaká ako suma prostriedkov evidovaných na platobných účtoch používateľov
platobných služieb danej platobnej inštitúcie. Tým je vyjadrená zákonná požiadavka absolútnej
likvidity. Zápisy prostriedkov používateľov platobných služieb musia byť garantované reálnymi
prostriedkami. Platobná inštitúcia nemôže z vložených prostriedkov poskytovať úvery ani nemôže
vklady úročiť.
Charakteristika fungovania platobnej inštitúcie dáva argument, že daný systém je
nadstavbou bankovému systému v klasickom ponímaní. Platobná inštitúcia vedie bankové účty
v bankovej inštitúcii, kde sa kumulujú prostriedky z množstva platobných účtov, ktoré táto vedie vo
svojom platobnom systéme a zrkadlí tak príslušné hodnoty na nich. Vytvorenie infraštruktúry
bankových účtov a prepojenie s platobnými účtami vo virtuálnom prostredí dáva možnosť rýchlejšie
a efektívnejšie poskytovať platobné služby. Elektronické zápisy na platobných účtoch sa realizujú
3

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12.
marca 2012 č. 5/2012
4
Oddiel XXII, §708 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
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prakticky 24 hodín denne a garantovaná absolútna likvidita je zárukou aj reálneho presunu hodnôt,
ktoré pri efektívnom manažmente sa realizuje len prepismi prostriedkov z účtu na účet. Platobná
inštitúcia tak vytvára zúčtovací systém, ktorý je vnútorný a prebieha tak v rámci nej.
Práve možnosť zúčtovania, ktoré sa dostupnosťou technológii a internetového
komunikačného prostredia stalo realizovateľné pre viacero subjektov je základnou konkurenčnou
výhodou platobných inštitúcii. Za predpokladu vytvorenie siete platobných účtov v rámci
uzatvoreného systému platobnej inštitúcie je umožnené realizovať platobné služby v reálnom čase
a prakticky bezodkladne. Prevod vlastníckeho práva k prostriedkom prechádza len zápisom na
platobných účtoch, pričom finančné prostriedky nemenia svoju lokáciu nakoľko sú stále na
bankových účtoch platobnej inštitúcie. Spojením s internetovým rozhraním, tak používateľ
platobných služieb realizuje platby okamžite a príjemca platieb eviduje úhrady tiež okamžite v čase
5
D+0 .
Pri vytvorení dokonalej infraštruktúry, tak platobná inštitúcia dokáže realizovať platby aj mimo
svoj systém v čase D+0. Tento rozmer sa z technických ako aj organizačných dôvodov nemôže
podariť dosiahnuť momentálne žiadnej bankovej inštitúcii.
4

INŠTITÚCIA ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ
Podľa § 80 elektronickými peniazmi sú „sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky,
vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických
peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a
ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí.
Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných
prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov. Prijaté finančné
prostriedky, za ktoré vydavateľ elektronických peňazí ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú
6
vkladom .“
Inštitút elektronických peňazí je ako už bolo spomenuté novým pojmom vo finančnom práve
ako aj v práve finančného trhu. Podľa definície ide o hodnoty, ktoré korešpondujú s hodnotou
rovnajúcou sa minimálne hodnote vkladu. Táto hodnota teda nesmie byť nižšia ako sú finančné
prostriedky na základe ktorých bola vytvorená. Dochádza tak k premene určitej hodnoty vyjadrenej
nominálne, na hodnotu, ktorá pri svojej realizácii zaznamenáva rovnakú zväčša však vyššiu hodnotu
akou by bola pri realizácii v bežnom platobnom styku. Práve pri realizácii elektronických peňazí
dochádza ku kvázi emisií finančných prostriedkov. O emisií možno hovoriť v sume rozdielu medzi
nominálnou hodnotou vložených prostriedkov a reálnou hodnotu v akej sú realizované služby či
tovar za tieto elektronické peniaze.
Vstupom do EU resp. do menovej únie sa Slovensko, tak ako aj ostatné členské štáty vzdali
svojej monetárnej funkcie emisie peňažných prostriedkov a preto každá takáto činnosť je
regulovaná centrálnym regulátorom na úrovni EU a dohliadaná lokálnym regulátorom.
Z právneho hľadiska je diskutabilný právny nárok rozdielu medzi nominálnou a reálnou hodnotou
elektronických peňazí ako aj možnosť konverzie či výmeny za finančné prostriedky.
V systéme kedy kurzy mien ako aj reálna hodnota finančných prostriedkov je krytá ekonomikou je
dôležité, aby aj v tomto prípade boli rozdiely kryté. Motivácia ako aj zodpovednosť za pokrytie
daných rozdielov hodnôt má svoje pramene v ekonomickej motivácii a preto z právneho pohľadu je
dôležité, kto nesie zodpovednosť za toto krytie. Práve tu nastupuje úloha regulátora, ktorý určuje za
akých podmienok a kto môže evidovať elektronické peniaze a v akej hodnote.
Podľa Zákona je zodpovedná osoba resp. inštitúcia, ktorá elektronické peniaze vydáva a spravuje
práve inštitúcia elektronických peňazí. Táto je subjektom, ktorý má oprávnenie na vydávanie, správu
a zároveň dohliada na riadnu realizáciu a krytie.
Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktorá je na základe udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí oprávnená vydávať
elektronické peniaze, spravovať elektronické peniaze a vykonávať platobné operácie súvisiace s

5

Banková terminológia, označujúca lehoty ktorých sa realizujú bankové operácie. „D“ je deň
zadania operácie ku ktorému sa pripočítava počet dní v priebehu ktorých je operácia realizovaná
kompletne. „0“ v tomto prípade znamená realizáciu bankovej operácie v deň zadania.
6
§80 ods. 1 zákona č. 492/2009 o platobných službách
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vydávaním elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí vykonáva svoju činnosť
v obmedzenom alebo neobmedzenom rozsahu.
Pokiaľ inštitúcia elektronických peňazí vykonáva svoju činnosť v obmedzenom režime, ide o menej
komplikované činnosti a ide o činnosť ktorá je skôr doplnková k hlavnej podnikateľskej činnosti.
Takáto činnosť je zo zákona len v určitom obmedzenom rozsahu a musí byť v uzatvorenom
systéme. To znamená, že pokiaľ takáto činnosť nepresiahne určite zákonom stanové hodnoty
a prebieha v uzatvorenom systéme, je táto činnosť prakticky bez povolenia legálna.
Akokoľvek, v prípade že subjekt realizuje sovu činnosť v rámci elektronických peňazí
v otvorenom systéme alebo prekročí stanovené hodnoty, je potrebné postupovať už na základe
licencie od NBS. Licencia pre inštitúcie elektronických peňazí je obdobou licencie pre inštitúcie
platobných služieb.
Inštitúcie elektronických peňazí pôsobia v oblasti platobných služieb obdobne ako platobné
inštitúcie, avšak práve pridaná hodnota, ktorá sa rovná emisii je tvorená iným faktorom, ktorý je
treba analyzovať ekonomicky, aby aj tieto vzťahy mohol právny systém poznať a regulovať.
5

ZÁVER
Úprava elektronických peňazí ako aj inštitúcii platobných služieb je novou v našom právnom
poriadku. Keďže všetky inštitúty ako aj inštitúcie sú len reguláciou už reálne jestvujúcich javov, je
potrebné analyzovať praktické skúsenosti a jestvujúce právne úpravy v iných krajinách, aby
neodchádzalo k obmedzovaniu základných slobôd trhu ako aj demokratickej spoločnosti.
V Slovenskej republike zatiaľ nie je veľa inštitúcii spomínaného charakteru, práve pre
kvantitatívnu obmedzenosť trhu, ale skutočnosť že nás trh je čoraz kompatibilnejší z trhom EU
a vývoj smeruje k vytvoreniu jedného trhu vytvára predpoklady pre čoraz väčší dopyt po daných
inštitúciách.
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VYBRANÉ ASPEKTY BANKOVÉHO POVOLENIA V KONTEXTE
RECENTNÝCH ZMIEN
Simona Heseková Bojmírová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou bankové povolenia z pohľadu úpravy jednotného
bankového povolenia v práve Európskej únie, v rámci čoho zbežne načrtáva postupný vývoj právnej
úpravy EU a následne sa venuje otázke novo prijatej právnej úpravy na tejto úrovni. V nadväznosti
na danú problematiku sa venuje otázke zmien, ktoré prináša novela zákona o bankách v rámci
právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj charakteru týchto zmien v širšom kontexte problematiky
bankovej únie.
Kľúčové slová: bankové povolenie, banková únia, dohľad nad bankami, pobočka zahraničnej
banky, dcérska spoločnosť.
Abstract: The article deals with banking licenses in terms of single banking license in legislation of
European Union, under which briefly outlines the gradual development of EU legislation and then
analyses the issue of newly adopted legislation of European Union. The article deals with the
problematic questions connected with changes brought by the new banking law under the legislation
of the Slovak Republic, as well as the nature of these changes in the broader context of the issue of
banking union.
Key words: banking license, banking union, supervision of banks, foreign bank branch.
1

ÚVOD
Bankové povolenie predstavuje základný predpoklad na výkon bankových činností, ktorý
svojou právnou konštrukciou determinuje ich rozsah, podmienky výkonu ako aj nepriamo ovplyvňuje
organizačnú štruktúru bankového systému ako celku a pôsobenie zahraničných subjektov v ňom.
Problematika bankového povolenia tak zastáva zásadnú pozíciu v právnych úpravách jednotlivých
krajín, pričom významnú úlohu z hľadiska integrácie nepochybne zohráva otázka jednotného
bankového povolenia. Práve daná matéria bankového povolenia v kontexte výkonu jednotlivých
činností sa stáva čoraz viac aktuálnejšou a to aj z hľadiska problematiky transformácie dcérskych
spoločností na pobočky zahraničných bánk a s tým spojenou otázkou dohľadu v zmysle novo
prijatej právnej úpravy Európskej únie (ďalej aj ako „EU“), ako aj otázkou bankovej únie.
2

PRINCÍP JEDNOTNÉHO BANKOVÉHO POVOLENIA
Princíp jednotného bankového povolenia (alebo aj ako “jednotná banková licencia“) v sebe
subsumuje slobodu usadzovania, ako aj slobodu poskytovania služieb v rámci EU a zároveň
prelamuje teritoriálny princíp, podľa ktorého je stanovenie podmienok pre udelenie bankového
povolenia zverené do kompetencie štátu, v ktorom banka, resp. pobočka zahraničnej banky chce
vykonávať svoju činnosť. Prvé podklady pre princíp jednotného bankového povolenia v podobe,
v akej zasahuje do právnych poriadkov v súčasnej dobe, nachádzame v tzv. prvej a druhej bankovej
smernici. Prvá smernica Rady č. 77/780/EHS z 12. decembra 1977o koordinácii zákonov,
nariadení a administratívnych predpisov vzťahujúcich sa na zriaďovanie a uskutočňovanie
činnosti úverových inštitúcii (ďalej len „Prvá banková smernica“) predstavovala prvú etapu
harmonizácie finančného trhu v EU a jej prínos spočíval najmä v úprave prijímania pravidiel,
postupov, ktorými sa odstraňujú prekážky pri poskytovaní služieb cez hranice jednotlivých členských
1
štátov a pri zriaďovaní pobočiek . Jedným z hlavných cieľov smernice bolo zosúladiť pravidlá
1
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a podmienky pre vydanie povolenia pôsobiť ako banka, ako napr. stanovenie minimálnej výšky
vlastných zdrojov, organizačných požiadaviek na riadenie banky, stanovenie orgánov, ktoré
vykonávajú dohľad nad činnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk.
Druhá etapa postupného vývoja bola charakteristickáSmernicou Rady č. 89/646/EHS z 15.
Decembra 1989o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych predpisov vzťahujúcich
sa na zriaďovanie a uskutočňovanie činnosti úverových inštitúcii, ktorou sa mení a dopĺňa
Prvá banková smernica (ďalej len „Druhá banková smernica“), ktorej zásadný význam spočíval vo
formulácií princípu „jednotnej bankovej licencie“ alebo „jednotného európskeho pasu“, ktorý by bol
aplikovaný na území všetkých členských štátov EU. Daná smernica zároveň zavádzala princíp
dohľadu domácej krajiny nad obozretným podnikaním. V nadväznosti na to, a vychádzajúc
z princípu jednotnej bankovej licencie smernica predpokladala presne vymedzenú spoluprácu
bankových dohľadov pri výkone dohľadu nad pobočkami zahraničných bánk, ktorá sa týkala najmä
oblastí ako napr. výmena informácií o likvidite, platobnej schopnosti, ochrane vkladov, t.j. informácií
potrebných k účinnému výkonu bankového dohľadu a postupu bankových dohľadov pri ukladaní
opatrení na nápravu. V zmysle tejto smernice zostáva pri deľbe kompetencií bankových dohľadov
2
dohľad nad likvidáciou pobočky v kompetencií dohľadu hostiteľského štátu.
Na dané smernice nadväzovala smernica č. 2000/12/EC týkajúca sa začatia a vykonávania
činností úverových inštitúcií, ktorá pod seba subsumovala viacero smerníc upravujúcich pôsobenie
bánk, čím dopomohla k sprehľadneniu bankovej legislatívy na európskej úrovni. Medzi základné
princípy, na ktorých stavala táto smernica, patrili sloboda usadzovania a sloboda poskytovania
služieb, čo sa odrazilo v celom charaktere smernice, ktorý bol zameraný na zabezpečenie
vnútorného trhu v oblasti poskytovania finančných služieb. Na dosiahnutie daného cieľa sa
smernica venovala jednak odstraňovaniu najväčších rozdielov medzi právnymi úpravami
jednotlivých štátov, ktoré súviseli s podnikaním úverových inštitúcií. Smernica obsahovala okruh
činností, ktoré podliehali jednotnej úprave, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre činnosť
bánk vo všetkých členských štátoch a chrániť tak úspory vkladateľov. Vzhľadom na odlišnú právnu
úpravu postavenia a definície bánk v jednotlivých právnych poriadkov bolo cieľom smernice stanoviť
úpravu pre všetky inštitúcie, ktorých podnikaním je prijímanie návratných zdrojov od verejnosti (a to
nielen vo forme vkladov, ale aj prostredníctvom opakovaného vydávania dlhopisov alebo obdobných
cenných papierov) a poskytovanie úverov, čím sa mala dosiahnuť miera harmonizácie nevyhnutná
na vzájomné uznávanie licencií a dohľadu. Smernica deklarovala princíp, podľa ktorého spoločnosť
musí byť licencovaná v tom štáte, v ktorom vykonáva najväčšiu časť svojej činnosti. Príslušné
orgány by rovnako nemali udeliť povolenie, ak dôjdu k záveru, že úzke väzby medzi úverovou
inštitúciou a inými osobami by im bránili pri efektívnom výkone dohľadu. Zároveň však umožňovala
členským štátom, aby pre nimi autorizované úverové inštitúcie stanovili prísnejšie podmienky, a to
v oblasti minimálnej výšky kapitálu, preskúmavania vhodnosti akcionárov a osôb nadobúdajúcich
významné podiely na úverovej inštitúcii a limitov majetkových podielov úverovej inštitúcie
3
v nefinančných subjektoch.
Táto smernica bola následne včlenená do ďalšej konsolidovanej smernice a to smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/48/ES zo dňa 14.06.2006o začatí a vykonávaní
činností úverových inštitúcií (ďalej aj ako „CID alebo „smernica“). Cieľom smernice je stanovenie
pravidiel týkajúcich sa začatia a výkonu podnikania úverových inštitúcií a dohľadu nad ich
obozretným podnikaním, nakoľko v súlade s deklaráciou smernice, jej ciele nie je možné uspokojivo
dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej
akcie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva. V súlade so zásadou proporcionality
podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto
4
cieľov. Podstatou smernice sa tak stáva princíp jednotnej bankovej licencie, ktorý je možné
definovať ako špeciálnu úpravu základných slobôd voľného pohybu služieb a slobody usadzovania
založenou na troch základných pilieroch a to vzájomné uznávanie udelených licencií; minimálna
harmonizácia hmotného práva upravujúceho výkon finančných služieb, predovšetkým podmienok
2

Fendeková, I., Hetteš, F.: Európske bankové smernice a ich implementácia v Slovenskej republike,
Biatec, ročník 8, 7/2000.
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pre udelenie licencie, pravidiel pre obozretné podnikanie a pravidiel zaobchádzania so zákazníkmi a
5
jednotný systém dohľadu, založený na princípe dohľadu domovského štátu.
Smernica sa venuje aj problematike bankového povolenia pre pobočky bánk, ktoré majú
sídlo mimo Spoločenstva, pri ktorých je smernicou deklarovaný princíp podľa ktorého, pravidlá
vzťahujúce sa na pobočky úverových inštitúcií s ústredím mimo Spoločenstva by mali byť vo
všetkých členských štátoch podobné. Zároveň smernica akcentuje, aby tieto pravidlá neboli
výhodnejšie, ako sú pravidlá platné pre pobočky inštitúcií z iných členských štátov. Podľa smernice
by Spoločenstvo malo mať možnosť uzatvárať dohody s tretími krajinami o uplatňovaní pravidiel,
6
ktoré takýmto pobočkám zabezpečia rovnaké zaobchádzanie na celom jeho území. Bližšie sa
Smernica vzťahom s tretími krajinami venuje vo svojej IV. Hlave, kde sa venuje najmä problematike
spolupráce s príslušnými orgánmi tretích krajín pri dohľade na konsolidovanom základe.
Z hľadiska problematiky udelenia bankového povolenia sa ako nosné javia najmä otázky
požiadaviek na prístup k začatiu a výkonu podnikania úverových inštitúcií, otázka slobody
usadzovania sa a poskytovania služieb a otázka dohľadu. Tieto parciálne otázky sa reflektujú aj
v samotnom predmete úpravy smernice, v súlade s ktorým „smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa
7
začatia a výkonu podnikania úverových inštitúcií a dohľadu nad ich obozretným podnikaním.“
Základom smernice, ktorý sa tak odzrkadľuje v právnych úpravách jednotlivých štátov je zákaz
podnikať stanovený osobám alebo spoločnostiam, ktoré nie sú úverovými inštitúciami v oblasti
prijímania vkladov a iných vratných prostriedkov od verejnosti. Tento princíp nie koncipovaný na
generálnom zákaze prijímania vkladov, ale pojmovým znakom je práve prijímanie vkladov od
verejnosti. Napriek danému, smernica ponecháva priestor právnym úpravám jednotlivých štátov
stanoviť si z daného zákazu výnimky, ktoré však podmieňuje požiadavkou, aby tieto činnosti
podliehali úprave a kontrolným mechanizmom, ktorých účelom je ochrana vkladateľov a investorov.
Daný zákaz sa odzrkadľuje aj na vymedzení pojmu úverová a finančná inštitúcia, s ktorými smernica
operuje. Kým za úverovú inštitúciu považuje podnik, ktorého podnikateľskou činnosťou je prijímanie
vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet, alebo
8
inštitúcie elektronického peňažníctva v zmysle smernice 2000/46/ES ; finančná inštitúcia je v zmysle
smernice podnik, ktorý nie je úverovou inštitúciou a ktorého hlavným predmetom činnosti je
nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac z činností uvedených v prílohe I body 2 až 12 ;
to znamená podnik, medzi ktorého činnosti nepatrí prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov.
Princíp jednotného bankového povolenia spočíva v imperatívnom ustanovení smernice, podľa
ktorého hostiteľské členské štáty nesmú požadovať udelenie povolenia ani zloženie prostriedkov v
prípade pobočiek úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v iných členských štátoch.
Zakladanie a dohľad nad takýmito pobočkami prebieha v súlade s článkami 22, 25, 26 ods. 1 až 3,
článkami 29 až 37 a 40 smernice, pričom pod bankové povolenie smernica subsumuje akýkoľvek
nástroj, ktorý vydali orgány v akejkoľvek podobe, ktorý inštitúcii udeľuje oprávnenie podnikať ako
úverová inštitúcia. Smernica tak ošetruje a pokrýva odlišný prístup k pojmovému vymedzeniu
bankového povolenia, s ktorým sa stretávame v jednotlivých právnych poriadkoch, napr.
v porovnaní so slovenskou právnou alebo úpravou v britskom systéme, kde právna úprava operuje
s pojmom autorizácie, alebo v českej právnej úprave, kde sa stretávame s bankovou licenciou.
Z hľadiska slobody usadzovania a poskytovania služieb, ktorú deklaruje smernica, sa ako
jeden z najvýznamnejších prvkov, kľúčových pre výkon jednotnej bankovej licencie, javí vymedzenie
činností, ktoré sú vymedzené v Prílohe 1 smernice a na ktoré sa priamo aplikuje princíp jednotnej
9
bankovej licencie. Pri týchto činnostiach majú členské štáty povinnosť v súlade so smernicou
5
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9
Pihera, V., Smutný A., Sýkora, P.:Zákon o bankách: komentář. 1 vydání. Praha: C.H.Beck, 2011,
s. 12.

508

stanoviť, že tieto činnosti sa na ich území môžu vykonávať buď prostredníctvom založenia pobočky
alebo poskytovaním služieb, a to akoukoľvek úverovou inštitúciou, ktorej bolo udelené povolenie
a ktorá podlieha dohľadu príslušných orgánov iného členského štátu za predpokladu, že sa jej
povolenie vzťahuje na tieto činnosti. V záujme zachovania kontinuity obchodného mena úverových
spoločností smernica umožňuje, aby na účely výkonu svojich činností mohli úverové inštitúcie, bez
ohľadu na akékoľvek ustanovenia v hostiteľskom členskom štáte o použití slov „banka“, „sporiteľňa“
alebo iných bankových názvov, na celom území Spoločenstva používať ten istý názov, aký
používajú v členskom štáte, v ktorom majú svoje ústredie. V prípade, že hrozí zámena, hostiteľský
členský štát môže z dôvodu jednoznačnosti požadovať, aby boli k názvu pripojené určité
objasňujúce prvky.
Obdobnú úpravu vzhľadom na princíp jednotnej bankovej licencie obsahuje aj pri finančných
inštitúciách. Aj v tomto prípade sa vymedzené činnosti môžu vykonávať na území členských štátov
buď prostredníctvom založenia pobočky alebo poskytovaním služieb finančnou inštitúciou z iného
členského štátu, či už ide o dcérsku spoločnosť úverovej inštitúcie alebo spoločnú dcérsku
spoločnosť dvoch alebo viacerých úverových inštitúcií, ktorej zakladacia listina a stanovy povoľujú
vykonávanie týchto činností. Vzhľadom na špecifiká finančných inštitúcií však musia byť zároveň
splnené podmienky stanovené smernicou ako napr. materská spoločnosť alebo spoločnosti musia
mať povolenie na činnosť ako úverové inštitúcie v členskom štáte, ktorého právom sa finančná
inštitúcia riadi, dotknuté činnosti sa vykonávajú na území toho istého štátu, materská spoločnosť
alebo spoločnosti presvedčia príslušné orgány o obozretnom riadení finančnej inštitúcie a so
súhlasom príslušných orgánov domovského členského štátu musia vyhlásiť, že spoločne
a nerozdielne ručia za záväzky, ktoré na seba finančná inštitúcia prevezme a finančná inštitúcia je
účinne zahrnutá, najmä pokiaľ ide o príslušné činnosti, do dohľadu materskej spoločnosti na
10
konsolidovanom základe.
Princíp jednotného trhu a s tým spojeného výkonu slobody usadzovania a poskytovania
služieb sa v značnej miere reflektuje aj v samotnom procese založenia pobočky úverovou
inštitúciou v členskom štáte. Tento proces je založený na princípe oznámenia tejto skutočnosti
príslušným orgánom domovského členského štátu, ktoré po posúdení primeranosti administratívnej
štruktúry a finančnej situácie úverovej inštitúcie v kontexte rozsahu plánovaných činností, túto
skutočnosť oznámia orgánom hostiteľského štátu a upovedomia o tom dotknutú úverovú inštitúciu.
Pred samotným výkonom činností pobočkou úverovej inštitúcie, sa poskytne orgánom hostiteľského
štátu dvojmesačná lehota, od prijatia oznámenia, na prípravu na výkon dohľadu. V tejto lehote
v prípade potreby orgány hostiteľského členského štátu stanovia podmienky, za ktorých bude táto
pobočka vo všeobecnom záujme vykonávať na území hostiteľského štátu túto činnosť. Po prijatí
takéhoto oznámenia alebo po uplynutí tejto lehoty môže byť pobočka založená alebo môže začať
11
vykonávať svoju činnosť.
Z hľadiska problematiky dohľadu smernica vychádza z princípu dohľadu domovského štátu,
12
na čo nadväzuje princíp tzv. sekundárneho dohľadu hostiteľského štátu.
Generálne
splnomocňovacie ustanovenia týkajúce sa dohľadu obsahuje smernica v čl. 40, podľa ktorého za
vykonávanie dohľadu nad obozretným podnikaním úverovej inštitúcie, vrátane dohľadu nad
činnosťami, ktoré sa vykonávajú na princípe jednotnej bankovej licencie (pozri čl.23 a24) sú
zodpovedné príslušné orgány domovského členského štátu bez toho, aby tým boli dotknuté
ustanovenia smernice, ktoré zakladajú zodpovednosť príslušných orgánov hostiteľského členského
štátu. Princíp sekundárneho dohľadu hostiteľského štátu umožňuje týmto orgánom v situácií ak
zistia, že úverová inštitúcia, ktorá má pobočku alebo poskytuje služby na jeho území, nedodržiava
právne predpisy, ktoré tento štát prijal v súlade s ustanoveniami smernice o právomociach
10

Bližšie pozri čl. 24 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o
začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického
peňažníctva (Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39)
11
V podmienkach právnej úpravy SR bližšie pozri Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad
finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. mája 2011 č. 1/2011 k vykonávaniu činností
úverových inštitúcií, finančných inštitúcií, zahraničných úverových inštitúcií a zahraničných
finančných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia
12
Pihera, V., Smutný A., Sýkora, P.:Zákon o bankách: komentář. 1 vydání. Praha: C.H.Beck, 2011,
s. 81.
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príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, nariadiť orgánom dotknutej úverovej inštitúcií
túto situáciu napraviť.
3

AKTUÁLNE ZMENY V KONTEXTE PRÁVA EU
Značné zmeny v oblasti právnej úpravy bankovej sféry, ktoré v sebe reflektujú globálne
štandardy bankového kapitálu prijatej tretej Bazilejskej dohody a zároveň, ktoré nahradia smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/48/ES zo dňa 14.06.2006 o začatí a vykonávaní činností
úverových inštitúcií a smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/49/ES zo dňa 14.06.2006
o kapitálovej primeranosti investičných podnikov a úverových inštitúcií (ďalej aj ako „CRD“) prináša
so sebou nová právna úprava v podobe smernice a nariadenia EU. Ide o Smernicu č. 2013/36/EU
Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom
dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom
dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo
finančnom konglomeráte (Directive of the European Parliament and of the Council on the access
to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment
firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the
supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a
financial conglomerate (CRD IV)) (ďalej len „smernica CRD IV“), ktorá je základným právnym aktom
Európskej Únie v oblasti bankovej regulácii a Nariadenie EÚ č. 575/2013 Európskeho parlamentu a
Rady z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č 648/2012 (Regulation (EU) No 575/2013 of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit
institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (ďalej len „nariadenie
CRR“).
Tento tzv. „balík CRD IV“, ktorý vstúpil do platnosti dňa 17.7.2013, v sebe nesie nové
pravidlá založené na už spomínanej tretej Bazilejskej dohode, ktoré nadobudnú účinnosť od
1.1.2014. Dané opatrenia majú smerovať najmä na odstránenie slabých článkov v rámci fungovania
bankových inštitúcií, ktoré sa stali zjavnými v období krízy a to najmä nedostatočnú úroveň kapitálu
tak z hľadiska kvantity ako aj kvality. Prinášajú so sebou silnejšie prudenciálne požiadavky pre
banky vyžadujúce striktnejšie vymedzenie likvidity a kapitálovej primeranosti. Tento nový právny
rámec má ambíciu posilniť schopnosť bánk primeraným spôsobom riadiť riziká spojené s ich
13
činnosťou a absorbovať prípadné straty, ktoré môžu vzniknúť pri podnikaní.
Ak už z uvedeného vyplýva, nový právny rámec rozdeľuje aktuálnu právnu úpravu do dvoch
legislatívnych nástrojov a to smernice upravujúcej prístup k činnosti prijímania vkladov a nariadenia,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na obozretnosť inštitúcií, ktoré je potrebné rešpektovať.
Zakladajúc na právnych účinkoch oboch nástrojov, zatiaľ čo členské štáty budú mať priestor na
implementáciu smernice do vnútroštátneho práva, nariadenie bude priamo uplatniteľné, čo znamená
tendenciu tvorby práva, ktoré uplatňuje priamu účinnosť vo všetkých členských štátoch rovnakým
spôsobom ako národné, a to bez akejkoľvek ďalšej intervencie zo strany vnútroštátne orgány tzv
“single role book“. Z argumentácie odôvodňujúcej takéto rozdelenie právneho rámca vyplýva, že by
sa tým mali odstrániť hlavné zdroje rozdielov národných právnych úprav, čím by sa malo zabezpečiť
aby bol regulačný proces rýchlejší a uľahčenie reakcií na zmenené trhové podmienky. Nariadenie
sa tak zameriava napr. na oblasť kapitálu, likvidity, úverového rizika, obmedzenia týkajúce sa
14
pomeru majetku a kapitálu či ukazovateľ finančnej páky (leverage).
Z hľadiska jednotnej bankovej licencie ustanovenie, podľa ktorého hostiteľské členské štáty
nesmú požadovať udelenie povolenia ani zloženie prostriedkov v prípade pobočiek úverových
15
inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v iných členských štátoch zostáva aj v znení smernice
CRD IV nezmenené. Rovnako tak zostáva zachovaný princíp výpočtu navzájom uznávaných
1617
činností, ktoré však boli doplnené o pätnástu činnosť a to vydávanie elektronických peňazí
.

13

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-13-0716_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-690_en.htm?locale=en
15
CRD IV, article 17
16
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0036:EN:NOT
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V porovnaní s udelením bankového povolenia /autorizácie zastala úlohu Komisie v novej smernici
CRD IV Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Obdobne zostalo v platnosti ustanovenie, a teda
samotný princíp výkonu dohľadu nad pobočkami zahraničných bánk domovským štátom, podľa
ktorého za vykonávanie dohľadu nad obozretným podnikaním úverovej inštitúcie sú zodpovedné
príslušné orgány domovského členského štátu bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia
smernice CRD IV, ktoré zakladajú zodpovednosť príslušných orgánov hostiteľského členského
štátu. V tomto kontexte sa však javí ako markantné vypustenie ustanovenia smernice, podľa ktorého
„až do ďalšej koordinácie sú hostiteľské členské štáty, v spolupráci s príslušnými orgánmi
domovského členského štátu, zodpovedné za dohľad nad likviditou pobočiek úverových inštitúcií.“
Vzhľadom na dané, sa teda nastoľuje otázka dohľadu nad pobočkami zahraničných bánk z hľadiska
kontroly ich likvidity.
4

AKTUÁLNE ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Otázka úpravy bankového povolenia vo vzťahu k domácim bankám, ako aj pobočkám
zahraničných bánk, či už z členských alebo nečlenských štátov predstavuje významnú
problematiku, ktorá sa následne odráža v celkovej línií fungovania bánk aj v slovenskej právnej
úprave. Práve táto oblasť mala prejsť zásadnými zmenami v právnej úprave v prvom polroku roku
2013, pričom základy daných zmien v sebe parciálne reflektovali zároveň aj otázky vyvolané
meniacou sa európskou legislatívou, treťou Bazilejskou dohodou, ako aj stále aktuálnejšou
problematikou bankovej únie.
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o bankách“) definuje bankové povolenie ako povolenie na založenie banky alebo na
zriadenie pobočky zahraničnej banky a na vykonávanie bankových činností touto bankou alebo
pobočkou zahraničnej banky v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených
týmto povolením alebo ustanovených zákonom a osobitnými predpismi. Z hľadiska komparácie
18
s vymedzením pojmu povolenia, tak ako ho chápe smernica ide teda o podrobnejší prístup
k vymedzeniu definície, ktorá v sebe zahŕňa jednak procesný princíp udelenia jedného povolenia tak
na založenie banky, resp. pobočky banky ako aj na výkon jej činností a zároveň v sebe odráža
impakt vymedzenia povolenia na samotnú činnosť banky.
Princíp jedného bankového povolenia platí len na tie činnosti, ktoré sú explicitne stanovené
19
v §2 ods.1 a 2 zákona o bankách s určitými, zákonom stanovenými výnimkami. Tieto výnimky sa
reflektujú v možnosti vykonávať osobitné hypotekárne obchody (ďalej len "hypotekárny obchod")
20
podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách a v možnosti vykonávať funkciu depozitára . Práve otázka
vykonávania hypotekárnych obchodov bola jedným z nosných prvkov novely zákona o bankách,
ktorá nadobudla účinnosť 10.06.2013. Podľa pôvodného znenia novely sa navrhovalo vypustiť zo
zákona o bankách vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov pobočkami zahraničných bánk
na základe bankového povolenia. Pobočky zahraničných bánk by tak nemali možnosť získať
bankové povolenie na výkon tejto činnosti.
Argumentácia daného návrhu sa odvolávala najmä na špecifický charakter osobitných
hypotekárnych obchodov a mimoriadnu zložitosť s tým súvisiacich cezhraničných právnych vzťahov
pri prelínaní sa viacerých národných právnych poriadkov, v dôsledku čoho, v zmysle dôvodovej
správy, pri pobočkách zahraničných bánk tieto obchody reálne nefungujú. V nadväznosti na dané,
ako jeden z argumentov navrhovanej úpravy bola prízvukovaná osobitosť hypotekárneho
bankovníctva podľa zákona o bankách, ktorá v mnohých zahraničných právnych poriadkoch buď
absentuje alebo je značne odlišná, pričom podstatné rozdiely spočívajú napríklad v osobe
hypotekárneho správcu, v úprave konkurzných pravidiel či v spôsobe financovania osobitných

17

Daná činnosť je už obsiahnutá v zákone č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov §2 ods.2 písm. p)
18
Podľa čl. 4 ods.2 smernice CID povolenie je nástroj, ktorý vydali orgány v akejkoľvek podobe,
ktorý inštitúcii udeľuje oprávnenie podnikať ako úverová inštitúcia;
19
Medveď , J. a kol. Banky, teória a prax. Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2012.
20
napríklad podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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hypotekárnych obchodov. Cieľom navrhovanej úpravy tak bolo predovšetkým znížiť možnosť
21
ohrozenia ochrany spotrebiteľov a iných klientov pri osobitných hypotekárnych obchodoch.
Podstatnou sa v tejto súvislosti javila aj otázka poskytovania štátnej podpory pre hypotekárne
obchody v podobe štátneho príspevku pri hypotekárnych obchodoch, teda príspevku z prostriedkov
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorý predstavuje percento, o ktoré štát znižuje výšku
úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Štátny príspevok sa určuje na jednotlivé
kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok a v danom roku platí pre všetky
zmluvy o hypotekárnom úvere. Daná problematika sa tak v kontexte navrhovanej reformy
rozoberala najmä z pohľadu výhodnosti, respektíve primeranosti poskytovania takejto výhody
občanom cez zahraničné banky a rovnako aj z hľadiska rozličnej právnej úpravy danej podpory
poskytovanej rôznymi krajinami a s tým spojenými potenciálnymi rizikami z právneho hľadiska.
Ďalším možný dôvod navrhovanej zmeny- zamedzeniu poskytovania hypotekárnych
obchodov pobočkami zahraničných bánk, spočíval aj v otáznom postupe transformácie dcérskych
spoločností na pobočky zahraničných bánk a to aj v kontexte novej smernice CRD IV a nariadenia
CRR, ako aj v kontexte bankovej únie. Samotná transformácia dcérskych spoločností na pobočky
zahraničných bánk je síce v súlade s legislatívou EU, ale do národného systému vnáša viacero
otáznych prvkov, medzi ktoré patrí dohľad nad pobočkou zahraničnej banky a v kontexte CRD IV
najmä nad likviditou pobočky zahraničnej banky, ako aj udržiavanie kapitálovej primeranosti. Podľa
vyjadrenia riaditeľa dohľadu nad finančným sektorom Vladimíra Dvořáčeka má každá banka na
Slovensku predpísané parametre obozretného podnikania a teda musí udržiavať určitú kapitálovú
primeranosť a držať určitú likviditu, aby vedela čeliť krízovým situáciám. Na to dohliada Národná
banka Slovenska (ďalej aj ako „NBS“). V prípade, že sa stane pobočkou, predpísaný kapitál sa drží
na úrovni skupiny. To však nebude preukazovať hostiteľskému štátu, ale domácemu dohľadu, teda
22
dohľadu v krajine, kde sídli materská spoločnosť. Kapitálová primeranosť pobočky preto prestane
23
existovať a tie zdroje budú hneď voľné a banka ich bude môcť využiť v rámci skupiny. V danom
kontexte sa zároveň vynára otázka bankovej únie, ktorá je založená na tzv. troch pilieroch a to 1.
Navrhuje sa vytvoriť jednotný systém európskeho bankového dohľadu, ktorý bude tvoriť európsky a
národný dohľad. Konečná zodpovednosť bude na európskej úrovni. 2. Zároveň sa do súčasného
systému fondov ochrany vkladov sa zavedie európsky rozmer. 3. Európsky rezolučný fond bude
financovaný z príspevkov bánk a poslúži na financovanie riadenej likvidácie bánk podliehajúcich
európskemu dohľadu. Fondy ochrany vkladov a Európsky rezolučný fond by mohli podliehať
Európskemu rezolučnému orgánu. V prípade vyčerpania fondov bude ako veriteľ poslednej
24
inštancie vystupovať Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM, tzv. trvalý euroval).
Z hľadiska
jednotného európskeho dohľadu by sa tak mohla zdať problematika negatívneho aspektu straty
možnosti výkonu dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky za vyriešenú, keďže oprávnenia na
výkon dohľadu v rámci koncepcie bankovej únie za stanovených podmienok by sa presunuli aj tak
na európsky rámec. Otázne však zostávajú ostatné piliere bankovej únie, ktoré ešte nedostali svoju
finálnu podobu.
Navrhovaná úprava však nebola premietnutá do finálnej novely č. 132/2013 Z.z. zákona o
bankách s účinnosťou od 10.júna 2013, a tak problematika bankového povolenia vo vzťahu
k pobočkám zahraničných bánk zostala v rovnakej podobe ako pred účinnosťou novely, čím nedošlo
k obmedzeniu pre pobočky zahraničných bánk vykonávať hypotekárne obchody. V kontexte prijatej
novely však za zmienku stoja aj zmeny prijaté v oblasti zvýhodňujúcej klientov bánk a tykajúcej sa
poplatku za vedenie účtu a predčasného splatenia úveru. V zmysle novej právnej úpravy sa banke,
zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu
poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu
21

Dôvodová správa k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej
republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na rok 2013.
22
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-59610920-zodpovednost-bez-pak-to-nechceme
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http://hnonline.sk/ekonomika/c1-59610920-zodpovednost-bez-pak-to-nechceme
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Čilíková, J., Pénzeš, P.:Banková únia a jednotný mechanizmus dohľadu. Biatec, Národná banka
Slovenska, ročník 20, 8/2012.
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alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou
úverového vzťahu. Daný zákaz vyberania poplatkov sa však nevzťahuje napríklad na vedenie
25
bežného účtu alebo vkladového účtu. Zároveň z hľadiska rozšírenia možnosti predčasného
splatenia hypotekárneho úveru sa v zmysle dôvodovej správy reagujúc na prípady z praxe (v
niektorých prípadoch sa variabilná úroková sadzba hypotekárneho úveru niekoľko rokov nemenila,
tzn. klient nemohol využiť právo na bezplatné splatenie hypotekárneho úveru, ktoré mu umožňuje §
75 ods. 6 zákona o bankách, v čase zmeny úrokovej sadzby zo strany hypotekárnej banky) právna
úprava zmenila do takej podoby, aby hypotekárny úver s variabilnou úrokovou sadzbou mohol
jedenkrát ročne klient čiastočne alebo úplne predčasne splatiť bez poplatkov, za podmienky, že pri
takomto hypotekárnom úvere nedošlo počas predchádzajúceho kalendárneho roka k zmene
úrokovej sadzby.
5

ZÁVER
Právna úprava bankovej sféry v sebe vždy v značnej miere odrážala aktuálnu geopolitickú
ako aj ekonomickú situáciu, čo sa čoraz intenzívnejšie prejavuje aj v recentnom období. Do
popredia vystupujú otázky spojené s bankovou úniou, systémom dohľadu nad bankami, novou
právnou úpravou v podobe smernice CRD IV a nariadenia CRR, s ktorými sa štáty budú musieť
vyporiadať. Dané oblasti majú zásadný vplyv nielen na zmeny v jednotlivých právnych poriadkoch,
ale aj na tendencie prejavujúce sa v správaní bánk, ktoré recipročne zase ovplyvňujú zmeny
v právnych poriadkoch, ktoré štáty zavádzajú na národnej úrovni. Dané oblasti majú vplyv na
rozsiahle portfólio parciálnych otázok, pričom z hľadiska právnej úpravy Slovenskej republiky do
popredia v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou vystupovala najmä otázka možnosti
vykonávať hypotekárne obchody pobočkami zahraničných bánk a s tým spojnou otázkou
transformácie dcérskych spoločností na pobočky zahraničných bánk. Táto otázka sa však dostáva
do popredia aj mimo krajín Európskej únie, čo sa prejavuje napríklad v právnej úprave Ruskej
federácie, kde došlo k zásadným zmenám v postavení pobočiek zahraničných bánk. V tomto širšom
kontexte je teda možné vidieť vplyv medzinárodných tendencií, ako aj Bazilejských dohôd, ktoré
presahujú hranice Európskej únie. V rámci Európskej únie odpoveď týkajúcu sa problematiky
dohľadu a celého fungovania pobočiek zahraničných bánk, aj v kontexte výkonu ich činností, však
bude možné sformulovať až po vyriešení finálnej podoby bankovej únie.
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PRÁVNE ASPEKTY VZNIKU A ZAMEDZENIA
MEDZINÁRODNÉHO DVOJITÉHO ZDANENIA
Peter Huba
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: V príspevku sa autor zaoberá problematikou medzinárodného právneho dvojitého
zdanenia. Predmetom skúmania sú právne aspekty jeho vzniku a základné princípy zdanenia. Autor
poukazuje na spôsoby riešenia dvojitého zdanenia na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.
Problematika je skúmaná najmä z hľadiska prínosu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré
štáty medzi sebou uzatvárajú na podklade Vzorovej zmluvy Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj. V tomto smere autor uvádza výhody daňových zmlúv pri riešení daného
problému na medzinárodnej úrovni.
Kľúčové slová: medzinárodné právne dvojité zdanenie, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
metódy vylučujúce dvojité zdanenie.
Abstract: In this article, the author deals with the issue of international juridical double taxation. The
subjects of research are legal aspects of its origin and principles of jurisdiction to tax. The author
points out ways of resolving double taxation at the national and international level. This issue is
examined mainly in terms of the contribution of double tax treaties concluded between the states on
the basis of the Model Tax Convention of the Organization for Economic Cooperation and
Development. In this regard, the author points out the advantages of tax treaties to address the
problem at the international level.
Key words: international juridical double taxation, double tax treaties, methods for elimination of
double taxation.
1

ÚVOD
Prebiehajúca hospodárska kríza, ktorá je prehlbovaná problémami štátov s neudržateľnou
obsluhou verejných dlhov spôsobila, že štáty oveľa dôslednejšie zdaňujú ekonomické aktivity
právnických a fyzických osôb, ktoré majú pôvod na ich území, a takisto striktne zdaňujú svojich
daňových rezidentov zo všetkých príjmov, aj keď ich zdroj je v inom štáte. Zároveň je pre súčasnú
dobu príznačné, že osoby nevykonávajú ekonomickú činnosť len na území domovského štátu, ale
čoraz viac využívajú ponúkané možnosti vyplývajúce z globalizácie svetovej ekonomiky. S rozvojom
medzinárodného obchodu i služieb a zvyšujúcou sa mobilitou pracovných síl na globálnom trhu
práce rastie význam osôb vykonávajúcich ekonomické aktivity v zahraničí.V medzinárodných
daňových vzťahoch problém nastáva, ak na základe vnútroštátnych daňovo-právnych predpisov
dochádza k prekrývaniu sa práva určitý príjem zdaniť medzi štát trvalého pobytu alebo sídla
daňovníka (štát daňovej rezidencie) a štát, z ktorého príjem daňovníka pochádza (štát zdroja
príjmu). Keďže každý štát si uplatňuje na svojom území úplnú daňovú právomoc v oblasti priamych
daní, dosiahnutý príjem bude zdanený v obidvoch štátoch – štáte daňovej rezidencie daňovníka i v
štáte zdroja príjmu.
Možno povedať, že štáty sa snažia zdaniť ekonomické aktivity, ktoré majú pôvod na ich
území, a to bez ohľadu na daňovú príslušnosť osôb. Daňová príslušnosť vyjadruje vzťah daňovníka
k štátnemu územiu, pričom táto skutočnosť má rozhodujúci význam pre vznik daňovej povinnosti,
ale aj pre samotné určenie výšky platby dane. Rozlišujeme neobmedzenú daňovú povinnosť, kedy
predmetom zdanenia daňovníkov sú všetky príjmy pochádzajúce zo zdrojov v tuzemsku i zahraničí,
1
a obmedzenú daňovú povinnosť, kedy sú predmetom zdanenia len príjmy zo zdrojov v tuzemsku.
1

Pozri: § 2 písm. f) a g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení
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Treba skonštatovať, že štáty nie sú ochotné vzdať sa svojej daňovej právomoci v prípadoch,
ak ich daňoví rezidenti (osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou) vykonávajú ekonomické
aktivity v iných štátoch, ale takisto aj vtedy, keď takéto činnosti uskutočňujú daňoví nerezidenti
(osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou) na ich území. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že
štáty považujú právo ukladať a vyberať dane za prejav štátnej suverenity. V súčasnej dobe,
poznačenej prebiehajúcou dlhovou krízou štátov eurozóny a ich snahou o zníženie verejných dlhov,
ide o veľmi dôležitý mocensko-ekonomický nástroj. Štáty majú voľné pole pôsobnosti pri
stanovovaní daňovo-právnych noriem a ich obsahu, s určitým obmedzením pri štátoch, ktoré sú
členmi integračných zoskupení a časť právomoci v tejto oblasti preniesli na dané zoskupenie.
V medzinárodnom práve verejnom ale nenájdeme všeobecnú normu, ktorá by limitovala daňovú
právomoc štátov.
2

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ZDANENIA
Z daňových zmlúv a vnútroštátnych daňovo-právnych predpisov možno vyvodiť tri základné
princípy, ktoré štáty uplatňujú pri zdaňovaní osôb, a to princíp štátu zdroja, princíp štátu daňovej
rezidencie a princíp štátu občianstva. Pri zdaňovaní podľa štátu zdroja sú predmetom zdanenia
všetky príjmy, ktoré vznikli alebo ekonomicky súvisia s územím daného štátu bez ohľadu na to, či
ich dosiahli daňoví rezidenti alebo nerezidenti. Vychádza sa z toho, kde je ekonomický pôvod
príjmov. Štát je oprávnený zdaňovať príjem pochádzajúci z ekonomických činností, ktoré sú
vykonávané na jeho území, pričom je irelevantné, o aký druh príjmu danej osoby ide. Zdaňovanie
príjmov na základe rezidenčného princípu znamená, že daňový rezident určitého štátu je zdanený
zo všetkých dosiahnutých príjmov (celosvetových príjmov), bez ohľadu na zdroj týchto príjmov. Na
rozdiel od predošlého ide o uprednostnenie osobného vzťahu daňovníka k štátu daňovej rezidencie,
než kladenie dôrazu na pôvod príjmov dosiahnutých touto osobou. Pri princípe zdanenia na základe
štátneho občianstva dochádza k zdaňovaniu všetkých príjmov príslušníkov určitého štátu bez
ohľadu na ich daňovú rezidenciu. V tomto princípe akcentuje právo štátu ukladať povinnosti a
priznávať práva v daňovej oblasti osobám, ktoré majú štátne občianstvo, aj napriek možnému
pobytu v inom štáte. Tu je dôležité upozorniť, že uplatňovanie tohto princípu je v súčasnosti veľmi
2
ojedinelé.
Zo znenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia možno vyvodiť, že v súčasnosti dominujú
dva princípy zdanenia. Princíp štátu daňovej rezidencie a princíp štátu zdroja, ktoré boli v krátkosti
predstavené vyššie. Je možné tvrdiť, že zdanenie podľa štátu daňovej rezidencie je výhodné pre
štáty, ktoré sú exportérmi kapitálu. Ide o ekonomicky vyspelé štáty, ktorých daňovníci využívajú
možnosti globalizovanej svetovej ekonomiky a investujú svoje finančné prostriedky v zahraničí.
Uvedený princíp týmto štátom umožňuje zdaniť všetky príjmy ich daňových rezidentov, aj keď pôvod
týchto príjmov je v inom štáte. Na druhej strane zdaňovanie príjmov podľa štátu zdroja preferujú
štáty, ktoré sú importérmi kapitálu. Na základe tohto princípu sa zdaňujú všetky príjmy, ktoré
dosiahli daňoví nerezidenti z ich ekonomickej činnosti na území daného štátu. Možno zovšeobecniť,
že podľa princípu zdroja sa zdaňujú všetky tuzemské príjmy, bez ohľadu na ich druh a daňovú
rezidenciu osoby. Pri princípe daňovej rezidencie podliehajú zdaneniu všetky príjmy iba daňových
rezidentov, bez ohľadu na štát ich pôvodu.
Problematika týkajúca sa prekrývania daňových právomocí štátov a metód spravodlivého
rozdelenia medzinárodného daňového základu bola prvýkrát rozoberaná v Správe Spoločnosti
národov z roku 1923. Z jej záverov vyplynulo, že k zamedzeniu medzinárodného dvojitého zdanenia
dôjde najmä uzatvorením zmlúv, ktoré obsahujú metódy vylučujúce dvojité zdanenie. Súčasne
odporučila štátom postupovať pri zdaňovaní príjmov na základe obidvoch princípov. V daňovoprávnej teórii sa stále vedie diskusia, či tieto princípy vedú k dosiahnutiu spravodlivého
3
prerozdelenia celosvetových príjmov a daňového základu. Faktom ale zostáva, že štáty pri
formulovaní svojich daňových politík využívajú obidva princípy. Ktorý z nich sa použije

2

Už v dvadsiatych rokoch 20. storočia Ekonomický a finančný výbor Spoločnosti národov vo svojich
správach konštatoval, že národný princíp uplatňovaný pri zdaňovaní príjmov je anachronizmom, aj
z dôvodu narastajúcej cezhraničnej mobility kapitálu a osôb.
3
Pozri napr. HJI PANAYI, CH. Double Taxation, Tax Treaties, Treaty Shopping and the European
Community. Kluwer Law International, 2007. s. 5-6.
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v konkrétnych situáciách alebo pri určitých druhoch príjmov závisí od ekonomickej vyspelosti štátov
a ich hospodársko-politických záujmov.
Možno povedať, že pre obidva uvedené daňové princípy je charakteristický presah
pôsobenia mimo územie štátu, ktorý ich uplatňuje. Nejde tu o porušenie daňovej suverenity iného
štátu, ale, ako to vyplýva z rozoberaných princípov, o uplatnenie si zvrchovaného práva štátu zdaniť
svojich daňových rezidentov alebo príjmy pochádzajúce zo zdrojov na svojom území. Pri
rezidenčnom princípe sa daňová právomoc štátu vzťahuje aj na príjmy daňových rezidentov zo
zdrojov v zahraničí. Zdanenie podľa štátu zdroja znamená, že daný štát má právo zdaniť príjmy aj
daňových nerezidentov, keď majú pôvod na jeho území.Pretomožno zovšeobecniť, že každý štát
podrobuje zdaneniu všetky príjmy, ktoré majú zdroj v danom štáte a v prípade jeho daňových
rezidentov aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
3

MEDZINÁRODNÉ PRÁVNE DVOJITÉ ZDANENIE
Z toho, čo bolo uvedené možno vyvodiť, že dôvodom vzniku medzinárodného právneho
dvojitého zdanenia je prekrývania sa práva určitý príjem zdaniť medzi štát daňovej rezidencie a štát
zdroja príjmu. Organizácia pre hospodársku spolupráce a rozvoj (ďalej len „OECD“) tento pojem
vymedzuje ako vyberanie porovnateľných daní od jedného daňovníka z rovnakého predmetu
4
zdanenia a za rovnaké obdobie v rámci daňových právomocí dvoch alebo viacerých štátov.
Daňovo-právna teória pozná aj pojem medzinárodné ekonomické dvojité zdanenie, ku ktorému
dochádza vtedy, keď rôzne štáty ukladajú daň rôznym daňovníkom na základe rovnakého predmetu
5
zdanenia, ale to nebude predmetom ďalšieho rozboru.
Možno tvrdiť, že medzinárodné právne dvojité zdanenie vzniká v dôsledku stretu dvoch
princípov zdanenia, ktoré štáty uplatňujú v rámci svojich daňových systémov. Najčastejšie dochádza
k stretu princípu daňovej rezidencie, ktorý uplatňuje jeden štát, s princípom zdroja vykonávaným
druhým štátom. Vtedy sú príjmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby zdaňované v štáte, v ktorom
sú osoby považované za daňových rezidentov a zároveň v štáte, v ktorom je zdroj týchto príjmov.
Ďalším prípadom je konflikt dvoch princípov daňovej rezidencie. Ak štáty vymedzujú daňovú
rezidenciu príliš extenzívne vo svojich daňovo-právnych predpisoch, dochádza k situácii, že jednu
osobu považujú dva štáty za svojho daňového rezidenta, čím dochádza k zdaneniu jej
celosvetových príjmov v oboch týchto štátoch. V súčasnosti sa problém dvojitej daňovej rezidencie
rieši najmä prostredníctvom pravidiel upravených v zmluvách o zamedzení dvojitého
zdanenia.Podľa čl. 4 ods. 2 Vzorovej zmluvy OECD, ak je fyzická osoba v súlade so znením
vnútroštátnych daňových predpisov oboch štátov považovaná za daňového rezidenta v každom z
nich, určí sa jej postavenie postupne v poradí podľa nasledovných kritérií: stály byt, stredisko
životných záujmov, miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava, štátna príslušnosť a vzájomná dohoda
príslušných úradov zmluvných štátov.Iným javom sú prípady stretu dvoch princípov zdanenia podľa
štátu zdroja príjmu. Vtedy štáty zdania ten istý príjem osoby na základe vnútroštátnych daňových
zákonov, aj keď osoba nie je daňovým rezidentom ani jedného z nich.Vychádza sa pri tom
z daňovej suverenity štátu, ktorý má právo zdaniť každú ekonomickú činnosť vykonávanú na jeho
území. K týmto prípadom dochádza čoraz častejšie najmä v dôsledku silnejúcej globalizácie
obchodu a služieb, keďže pri niektorých ekonomických aktivitách, ako je napríklad elektronické
obchodovanie, je veľmi ťažké určiť skutočný zdroj príjmov. Radšej štáty pristúpia k zdaneniu týchto
príjmov, ako by mali ukrátiť svoje štátne rozpočty.
Vyššie uvedené situácie sú spôsobené najmä rozdielnou daňovo-právnou úpravou
v jednotlivých štátoch (rozličné vymedzenie pojmu daňovník, druhov príjmov, rozsahu daňovej
povinnosti, etc.). To ale nie je prekvapujúce, keďže štáty si uplatňujú svoju suverenitu pri
koncipovaní daňovej politiky a prijímaní vnútroštátnej daňovej legislatívy. Na základe uvedeného
možno konštatovať, že ak štát bude zdaňovať všetky príjmy svojich daňových rezidentov, vrátane
tých, ktoré im plynú zo zahraničia, a zároveň štáty, z ktorých dané príjmy pochádzajú, budú žiadať
odviesť z nich daň, medzinárodné právne dvojité zdanenie vznikne vždy vtedy, ak štát daňovej
rezidencie osoby neumožní uznať daň zaplatenú v zahraničí ako zápočet na daň, ktorú vyberá
4

Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version. OECD Publishing, 2010. s.
7.
5
Pozri bližšie: RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 4. akt. a rozš. vyd. Olomouc : ANAG, 2012.
s. 12 – 14.

517

alebo nedovolí vyňať príjmy zo zdrojov v zahraničí zo zdanenia. Dôsledkom uvedenej skutočnosti je
potom stav, že ten istý príjem je u toho istého daňovníka zdanený súčasne v dvoch štátoch - štáte
daňovej rezidencie i v štáte zdroja príjmu. To má za následok, že daňové zaťaženie daňovníkov je
neúmerne vysoké a ich konkurencieschopnosť nízka, keďže sa v dôsledku dvojitého zdanenia
znižujú ich celkové príjmy a zvyšujú výdavky.
4

RIEŠENIE PROBLÉMU S MEDZINÁRODNÝM PRÁVNYM DVOJITÝM ZDANENÍM
Na začiatok je dôležité poznamenať, že štáty nemajú možnosť, ako jednostranne ovplyvniť
daňovú normotvorbu iného štátu. Na druhej strane právomoc ukladať a vyberať dane zostáva vecou
6
suverenity štátov. Každý štát si vytvára daňový systém, ktorý zodpovedá spoločensko-politickému
životu a hospodársko-sociálnej situácii v danom štáte. Napriek tomu sa štáty snažia vyriešiť problém
medzinárodného právneho dvojitého zdanenia, ktorý je zapríčinený kolíziou ich daňových
právomocí. Je to z toho dôvodu, že dvojité zdanenie v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných
prekážok ekonomického rastu štátov. Predstavuje brzdu medzinárodnému obchodu a voľnému
pohybu osôb, kapitálu a služieb. Preto štáty prijímajú vnútroštátne opatrenia v rámci daňovej
legislatívy a na bilaterálnej úrovni uzatvárajú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia na podklade
vzorových zmlúv OECD a OSN.
4.1

Vnútroštátne opatrenia
Medzi vnútroštátne opatrenia patria osobitné metódy zakotvené v daňových zákonoch, na
základe ktorých sa štát daňovej rezidencie daňovníka vzdá práva vybrať daň v prípade zdanenia
príjmu v štáte zdroja. Daňovo-právna teória rozoznáva metódu vyňatia zahraničných príjmov zo
7
zdanenia a metódu započítania dane zaplatenej v zahraničí. Pri metóde vyňatia štát daňovej
rezidencie nezdaní príjmy zo zdrojov v zahraničí. Táto metóda má dva základné varianty. Vyňatie
úplné, kedy sa zahraničné príjmy daňovníka v štáte daňovej rezidencie vôbec nezahrnú do
daňového základu pre výpočet dane, a vyňatie s výhradou progresie, pri ktorom štát daňovej
rezidencie zahrnie do daňového základu daňovníka aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, ale len
z dôvodu určenia výšky sadzby dane. Po jej určení sa touto sadzbou stanoví daňová povinnosť
daňovníka zo základu dane bez zahraničných príjmov. Pri metóde započítania dochádza k zdaneniu
príjmov v štáte daňovej rezidencie daňovníka i v štáte zdroja príjmov, ale štát daňovej rezidencie
umožní daňovníkovi započítať si daň zaplatenú v zahraničí. Táto metóda má dve základné formy.
Plný zápočet, kedy sa zdania celosvetové príjmy dosiahnuté daňovníkom, pričom štát daňovej
rezidencie umožní daňovníkovi započítať si daň zaplatenú v zahraničí na vypočítanú daňovú
povinnosť v plnej výške. Pri jednoduchom zápočte sa daň zaplatená v zahraničí započíta do
daňovej povinnosti v štáte daňovej rezidencie iba vo výške dane, ktorá pomerne pripadá na
zahraničné príjmy daňovníka.
Vyššie uvedené metódy zamedzenia dvojitého zdanenia sú súčasťou vnútroštátneho
daňového zákonodarstva, ale takisto sú používané aj v medzinárodných zmluvách o zamedzení
dvojitého zdanenia. Autor zastáva názor, že vnútroštátne opatrenia štátov, medzi ktoré patria najmä
spomenuté ustanovenia o metódach vylučujúcich dvojité zdanenie, nemôžu efektívne a komplexne
riešiť problematiku dvojitého zdanenia príjmov. Ide o jednostranné opatrenia štátov, ktoré sa snažia
zabrániť neúnosnému daňovému zaťaženiu svojich daňových rezidentov, ktorí dosahujú príjmy
z výkonu ekonomických činností v zahraničí. Preto môže dôjsť k situácii, že sa štát daňovej
rezidencie síce vzdá výnosu z týchto daňových príjmov, ale bez garancie rovnakého postupu štátu,
kde je zdroj príjmov daňovníka, v obdobných prípadoch. Tento postup je výhodný pre daňovníkov,
ale štáty, kde majú daňovú rezidenciu, prichádzajú o významné daňové príjmy. Navyše sú vyšším
daňovým zaťažením zasiahnutí daňovníci z tých štátov, ktoré takéto opatrenia neprijali, čo znižuje
ich konkurencieschopnosť v globálnom ekonomickom priestore. Takisto tieto vnútroštátne opatrenia
nemajú vplyv na spravodlivé rozdelenie daňových výnosov medzi štát daňovej rezidencie a štát
zdroja príjmu. Je to spôsobené najmä obmedzenou pôsobnosťou vnútroštátnych daňových noriem,
6

Toto konštatovanie neplatí absolútne, keďže štáty, ktoré sú členmi medzinárodných politickohospodárskych integračných zoskupení, ako je napríklad Európska únia, sa museli pred vznikom
členstva v nich vzdať časti svojej daňovej suverenity. V prípade členských štátov Európskej únie ide
najmä o podriadenie sa spoločným pravidlám v oblasti nepriameho zdanenia.
7
Pozri napr. BABČÁK, V. Slovenské daňové právo. Bratislava : EPOS, 2012. s. 98 – 100.
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ale aj nemožnosťou ovplyvniť prípadnú protichodnú normotvorbu iného štátu. Z týchto dôvodov
autor považuje medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti za nevyhnutný prostriedok
spravodlivého rozdelenie daňových výnosov medzi štátmi a na zabránenie situáciám, pri ktorých
môže dôjsť k viacnásobnému zdaneniu tých istých príjmov.V súčasnosti preto za najefektívnejší
nástroj riešenia tohto problému autor pokladá medzinárodné bilaterálne zmluvy, týkajúce sa
zamedzenia dvojitého zdanenia.
4.2

Medzinárodné opatrenia
V súčasnosti má väčšina štátov, vrátane Slovenskej republiky, vlastný systém zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý dopĺňa metódy vylučujúce dvojité zdanenie zakotvené vo
vnútroštátnych daňovo-právnych predpisoch. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa ako všetky
medzinárodné zmluvy riadia normami medzinárodného práva verejného. Vo svojom normatívnom
texte zakotvujú práva a povinnosti medzi štátmi, ktoré sú jej zmluvnými stranami. Tretie strany
nemôžu k ničomu zaväzovať bez ich súhlasu. V dnešnej dobe sa ustanovenia väčšiny zmlúv
o zamedzení dvojitého zdaneniaaplikujú lenmedzi zmluvnými stranami.Možno konštatovať, že
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú vlastne bilaterálne medzinárodné dohody, ktoré slúžia
ako nástroj na vyriešenie konfliktu konkurujúcich si daňových právomocí zmluvných štátov. Treba
povedať, že neobsahujú kolízne normy, typické pre medzinárodné právo súkromné, ktoré stanovujú
pravidlo, podľa ktorého sa učí rozhodné právo – či sa bude aplikovať tuzemský alebo zahraničný
daňový zákon. Skôr zakotvujú postup, na základe ktorého sa skoordinujú daňové nároky štátov na
zdanenie určitých príjmov, a ktorého aplikovaním sa zamedzí dvojitému zdaneniu. Tu je dôležité
upozorniť, že zo zmlúv štátom nevznikajú nové daňové oprávnenia, ale určujú sa hranice pre
pôsobenie vnútroštátnych daňovo-právnych predpisov. Štáty sa pri určitých, v zmluvách
o zamedzení dvojitého zdanenia vymedzených, príjmoch zaväzujú vzdať práva na zaplatenie dane,
ktoré by im inak na základe vnútroštátnych daňových zákonov patrilo. Dochádza tak k rozdeleniu
daňových nárokov medzi zmluvné štáty. Zmluvné ustanovenia určujú, či je oprávnený požadovať
zaplatenie dane zo stanovených príjmov štát daňovej rezidencie daňovníka alebo štát zdroja
príjmov.
5

ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA
Na základe toho, čo bolo uvedené vyššie, možno konštatovať, že v globalizovanom
ekonomickom priestore môže dôjsť k dvojitému zdaneniu veľmi jednoducho. Stačí, aby daňovník,
ktorý je daňovým rezidentom jedného štátu, dosahoval aj príjmy z druhého štátu, pričom obidva
štáty by si nárokovali zaplatenie dane. Ak tieto štáty budú postupovať podľa svojich vnútroštátnych
daňových predpisov, ktoré neumožňujú vylúčiť dvojité zdanenie a navyše nemajú medzi sebou
uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, nastáva vyššie nastolený a rozoberaný
problém s dvojitým zdanením príjmov. Ako bolo naznačené v texte o princípoch zdanenia, je veľmi
ťažké určiť, ktorý štát má legitímnejšie právo na zdanenie určitého príjmu. Či je to štát daňovej
rezidencie daňovníka, ktorý investuje svoje prostriedky do vykonávania ekonomickej činnosti
v druhom štáte alebo štát zdroja príjmov, ktorý vytvára vhodné podnikateľské prostredie pre
dosiahnutie týchto príjmov. V minulosti bolo navrhovaných viacero prístupov k riešeniu tejto
problematiky, ktorých východiskovým bodom bola požiadavka na spravodlivé rozdelenie daňového
základu medzi štátmi, na čo bude poukázané neskôr.
5.1

História uzatvárania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
Štáty uzatvárali prvé zmluvy, ktoré mali za cieľ zamedziť dvojitému zdaneniu príjmov, už od
konca 19. storočia. Po 1. svetovej vojne nastal rozmach v ich uzatváraní, ktorý súvisel s rozvojom
medzinárodného obchodu a investícií. Na expertnej úrovni sa problematike začala venovať väčšia
pozornosť od roku 1920, kedy Finančný výbor Spoločnosti národov prizval štyroch profesoroch
ekonómie (Bruins, Einaudi, Seligman a Stamp) k riešeniu problému medzinárodného dvojitého
zdanenia. Tí v roku 1923 predložili správu, ktorá obsahovala informácie o ekonomických dôsledkoch
dvojitého zdanenia a návrhy spôsobov, ako mu zabrániť. Kľúčom podľa nich bolo, aby sa štáty
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dohodli na vymedzení ich daňových právomocí a rozdelili si oprávnenia na zdanenie určitých
8
príjmov na bilaterálnej úrovni.
Činnosť Spoločnosti národov v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia vyústila v sériu
vzorových konvencií, ktoré boli zverejnené v rokoch 1928, 1935, 1943 a 1946. Možno konštatovať,
že hoci sa odvtedy problematika medzinárodného zdaňovania stala zložitejšou a daňová legislatíva
v tejto oblasti komplexnejšia, zo spomenutých konvencií vychádzajú súčasné vzorové zmluvy
a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvárané medzi štátmi.
V roku 1961 vznikla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá združuje
9
ekonomicky najvyspelejšie štáty sveta. Prvú verziu Vzorovej zmluvy o zdanení príjmu a majetku
(„Vzorová zmluva OECD“) a Komentár k nej zverejnila v roku 1963. Od tej doby je Vzorová zmluva
OECD priebežne aktualizovaná, pričom jej prvá revízia bola vykonaná v roku 1977 a posledná
v roku 2010. Podľa Vzorovej zmluvy OECD sú uzatvárané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
medzi vyspelými štátmi. Akcentuje v nej zdanenie príjmov v štáte sídla čí trvalého bydliska
daňovníka. Organizácia spojených národov, v ktorej majú zastúpenie všetky štáty sveta, vytvorila
konkurenčný model - Vzorovú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi rozvinutými a
10
rozvojovými štátmi („Vzorová zmluva OSN“), ktorý sa prikláňa k zdaneniu podľa štátu zdroja.
Vzorová zmluva OSN je vzorom pre uzatváranie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
medzi vyspelým a rozvojovým štátom. Kladie dôraz na zdaňovanie príjmov v mieste zdroja. Možno
konštatovať, že vyspelé štáty sú v prospech uplatňovania zásady daňovej rezidencie, keďže patria
k exportérom kapitálových a investičných prostriedkov, a rozvojové krajiny, ako importéri kapitálu,
preferujú zásadu zdanenia podľa zdroja. Stelesnením rozličného prístupu štátov je existencia
spomínaných dvoch vzorových zmlúv.
5.2

Vzorová zmluva OECD
Možno konštatovať, že aj keď štáty nie sú povinné používať Vzorovú zmluvu OECD pri
svojich dvojstranných rokovaniach, tak viac ako 3000 daňových zmlúv, ktoré sú v súčasnosti v
11
platnosti, sú ustanoveniami Vzorovej zmluvy OECD inšpirované. Tento vysoký počet je spôsobený
jednak tým, že v 90. rokoch minulého storočia sa začali prejavovať dôsledky postupujúcej
globalizácie svetovej ekonomiky spojenej s liberalizáciou obchodu a služieb, na čo štáty reagovali aj
zvýšenou aktivitou pri uzatváraní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Nezanedbateľný je aj fakt,
že nielen ekonomicky vyspelé štáty uzatvárajú daňové zmluvy na podklade Vzorovej zmluvy OECD,
ale takisto z nej vychádzajú aj menej rozvinuté štáty vo vzájomných bilaterálnych vzťahoch.
Zo znenia Vzorovej zmluvy OECD vyplýva, že ako vedúci princíp sa uplatňuje zdanenie
príjmov podľa daňovej rezidencie daňovníka.Iba veľmi málo druhov príjmov je určených na zdanenie
v štáte zdroja. Napríklad príjem z nehnuteľného majetku a zisky podniku pripočítateľné stálej
prevádzkarni súzdaňované v štáte, kdesa nehnuteľnosť alebo stála prevádzkareň nachádza.Takisto
príjmy umelcov a športovcov zo svojich činností, ktoré osobne vykonávajú v inom štáte, sú aj
v tomto štáte zdaňované. V uvedených prípadoch má právo príjem zdaniť aj štát daňovej rezidencie,
ale ak došlo k jeho zdaneniu v štáte zdroja, má povinnosť umožniť daňovníkovi úľavu na dani.
Ostatné príjmy, o ktorých pojednávajú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, sú zdaňované
v štáte daňovej rezidencie daňovníka, bez ohľadu na ich pôvod. Ide napríklad o zisky
z medzinárodnej dopravy, zisky zo scudzenia majetku a iné príjmy. V situáciách, keď podľa zmluvy
môže byť určitý príjem prisúdený obom štátom, štát daňovej rezidencie má prednostné právo na
zdanenie tohto príjmu. Úroky a dividendy má napríklad právo zdaňovať štát daňovej rezidencie.
V prípade, ak zmluva medzi štátmi určuje, že tieto príjmy môže zdaniť štát zdroja, zrážková daň
nemôže presiahnuť zmluvne stanovenú maximálne hranicu, ktorá býva omnoho nižšia, než keby sa
uplatňovala obvyklá sadzba dane v štáte zdroja.
8

Spracované z: HJI PANAYI, CH. Double Taxation, Tax Treaties, Treaty Shopping and the
European Community. Kluwer Law International, 2007. s. 20.
9
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital [online]. [cit. 2013-02-28 . Dostupné na
internete: [http://www.oecd.org/tax/taxtreaties/47213736.pdf].
10
UN Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries [online].
[cit. 2013-02-28 . Dostupné na internete:
[http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan002084.pdf].
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5.3

Význam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
Možno konštatovať, že zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia zabraňujú alebo aspoň
redukujú medzinárodné právne dvojité zdanenie. Právo zdaňovať rôzne druhy príjmov je v nich
umožnené buď štátu zdroja príjmu alebo štátu daňovej rezidencie. Na ich základe platí všeobecné
pravidlo, podľa ktorého je štát daňovej rezidencie povinný poskytnúť úľavu od zdanenia v prípadoch
plného alebo obmedzeného zdanenia v štáte zdroja. Možno to vykonať buď tým, že daň zaplatená v
štáte zdroja sa započíta na daň splatnú v domovskom štáte alebo vyňatím príjmov zdanených pri
zdroji z vypočítanej dane v štáte, kde je osoba daňovým rezidentom. Je potrebné zdôrazniť, že
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia neobsahujú komplexné pravidlá pre zdaňovanie, ale v
podstate určujú, ktorý štát má právo konkrétny príjem zdaniť. Len čo je daňová právomoc na
základe zmluvy určená, štát aplikuje vnútroštátne daňovo-právne predpisy na príslušné,
v bilaterálnej zmluve uvedené, príjmy. Možno povedať, že zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
umožňujú koordinovať aplikáciu rozdielnych vnútroštátnych daňových zákonov, ktoré upravujú
suverénne daňové systémy štátov.
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia takisto zabraňujú diskriminácii daňových
nerezidentov. Eliminujú daňové prekážky, ktoré sťažujú medzinárodný obchod, prílev zahraničných
investície a transfer technológií. Týmto spôsobom uľahčujú voľný pohyb osôb, kapitálu, služieb
a tovarov, čo vedie k rozvoju ekonomických vzťahov medzi štátmi a následne k rastu ich ekonomík.
Na ich základe dochádza k spravodlivejšiemu rozdeleniu daňového základu medzi štátmi. Navyše
vedú k efektívnejšiemu globálnemu rozdeleniu investícií, keďže viaceré štúdie ich považujú za
12
efektívny prostriedok podpory priamych zahraničných investícií, lebo vedú k ich nárastu.
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia okrem toho ponúkajú aj vhodné riešenia niektorých
daňových prekážok, ktoré vznikajú pri výkone ekonomických činností v globálnom prostredí. Zo
štruktúry Vzorovej zmluvy OECD a na jej základe uzatvorených zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia vyplýva, že väčšina článkov sa zaoberá rozdelením daňových oprávnení, týkajúcich sa
zdania určitých príjmov, medzi zmluvné štáty. Aplikovaním týchto ustanovení dochádza
k eliminovaniu alebo aspoň zmierneniu dvojnásobného zdanenia príjmov. V skutočnosti iba jeden
článok sa venuje priamo metódam vylučujúcim dvojité zdanenie. Z uvedenej štruktúry zmlúv možno
usudzovať, že pre zamedzenie dvojitého zdanenia má rozhodujúci význam práve jednoznačné
vymedzenie daňových právomocí štátov, najmä skutočnosť, ktoré príjmy budú podliehať zdaneniu
v štáte daňovej rezidencie a ktoré v štáte zdroja príjmov. Tieto ustanovenia tiež prispievajú ku
koordinácii medzinárodných pravidiel zdaňovania, čo prispieva k zvýšeniu právnej istoty
daňovníkov. Prostredníctvom jednotného vymedzenia niektorých pojmov v zmluvách sa odstraňujú
výkladové a aplikačné rozdiely, čím dochádza k zbližovaniu daňových systémov štátov.
6

ZÁVER
Medzinárodné právne dvojité zdanenie spôsobuje narušenie ekonomických vzťahov a
vytvára prekážky rozvoja medzinárodného obchodu a investícií medzi štátmi. Podľa autora je
jedným zo základných dôvodov uzatvárania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia snaha štátov
o elimináciu situácií, kedy dochádza k dvojnásobnému zdaneniu príjmov daňovníkov. Tie sú
dôsledkom skutočnosti, že každý štát uplatňuje na svojom území úplnú daňovú právomoc v oblasti
priamych daní. Práve zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia slúžia ako nástroj na vyriešenie
konfliktu konkurujúcich si daňových právomocí zmluvných štátov, a to tým, že určujú, ktorý štát má
právo konkrétny príjem zdaniť.
Možno zhrnúť, že ustanovenia Vzorovej zmluvy OECD a Komentáre k nej vedú
k zamedzeniu alebo aspoň významnému zmierneniu dvojitého zdanenia príjmov v štáte daňovej
rezidencie aplikovaním metód vylučujúcich dvojité zdanenie. Vzorová zmluva OECD zároveň
obmedzuje daňovú právomoc štátu zdroja, keďže vylučuje jeho právo zdaniť určitý príjem alebo
určuje nižšie daňové sadzby než je v štáte zdroja príjmu obvyklé. Význam týchto nástrojov soft law
je neodškriepiteľný aj preto, že sú základom bilaterálnej daňovej spolupráce nielen medzi
ekonomicky najvyspelejšími štátmi sveta, ale aj medzi nečlenskými štátmi OECD. Je to napriek
tomu, že Vzorová zmluva OECD a ani Komentár k nej nie sú právne záväzné.
12

Pozri bližšie: BARTHEL, F. – BUSSE, M. – NEUMAYER, E. 2010. The Impact of Double Taxation
Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from Large Dyadic Panel Data. In: Contemporary
Economic Policy, Vol. 28, No. 3, 2010, s. 368-375.
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Ako bolo poukázané v článku, tieto zmluvy plnia aj ďalšie úlohy, ktoré majú signifikantný
vplyv na rozvoj hospodárskych vzťahov medzi štátmi. Pôsobia ako nástroj prepojenia ekonomík
zmluvných štátov, pričom zohrávajú významnú úlohu v podpore ekonomického rastu týchto štátov.
Preto možno zhrnúť, že zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nie sú len najefektívnejším
nástrojom eliminácie dvojitého zdanenia, ale majú aj iné funkcie, ktorými pôsobia na rozvoj
medzinárodných obchodných vzťahov v dnešnom globalizovanom ekonomickom prostredí.
Z uvedených dôvodov autor zastáva názor, že majú v medzinárodných daňových vzťahoch
nezastupiteľné miesto a sú najvýznamnejším prameňom medzinárodného daňového práva.
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KOMPARÁCIA ČESKEJ A SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
NÚTENEJ SPRÁVY BANKY1
Ľubomír Čunderlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá nútenou správou v banke a jej právnou úpravou v Slovenskej
a Českej republike. Relevantná právna úprava obidvoch krajín je založená na spoločnom
československom právnom základe. Rozdiely v národných právnych úpravách spočívajú v
nasledovných oblastiach: systematika zakotvenia nútenej správy banky v zákone o bankách, účel
nútenej správy, dôvody zavedenia nútenej správy v banke, administratívne konanie o zavedení
nútenej správy, odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť núteného správcu banky, jeho postavenie
a právomoci, spôsoby ukončenia nútenej správy v banke.
Kľúčové slová: nútená správa, správca banky, slovenský zákon o bankách, český zákon
o bankách, komparácia právnych ustanovení, Národná banka Slovenska, Česká národní banka.
Abstract: The article deals with bank-receivership and its law regulation in Slovak and Czech
Republic. Both countries law provisions on bank-receivership are based on common Czechoslovak
regulation. The difference is in following areas: the way of incorporation of forced administration into
Act on Banks; purpose of bank-receivership; reasons for introducing bank-receivership;
administrative proceeding of introducing bank-receivership; fit and proper of forced administrator of
a bank, his status and competencies; ways that may conclude forced administration.
Key words: forced administration over a bank/bank-receivership, forced administrator of a bank,
Slovak Act on Banks, Czech Act on Banks, comparison of law provisions, National bank of Slovakia,
Czech national bank.
1

ÚVODOM K INŠTITÚTU NÚTENEJ SPRÁVY
Nútená správa je osobitným reorganizačným a reštrukturalizačným opatrením, ktoré má
2
povahu nápravného a súčasne sankčného opatrenia. Ide o najradikálnejší z prostriedkov, ktoré má
3
štátny dozor, resp. dohľad k dispozícii (odhliadnuc od odňatia povolenia). Napriek pokračujúcemu
4
nízkemu záujmu o tento inštitút v právnej teórii právna prax nevyhnutne potrebuje podrobné

1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu APVV-0620-11 s názvom „Trestná
zodpovednosť právnických osôb“.
2
DVOŘÁK, T. Postavení nuceného správce při nucené správě v akciových společnostech. In:
Obchodní právo, 1999, č. 9, s. 6. Podobne DVOŘÁK, T. K problematice nucené správy
družstevních záložen po novele. In: Právní praxe v podnikání, 2000, č. 6, s. 23. Niektorí autori
považujú nútenú správu výlučne za sankciu; tento názor je už v súčasnosti prežitý. Pozri KINDL, M.
Akcionáři a nucená správa v bance. In: Právní rozhledy, 1996, č. 4, s. 145.
3
DVOŘÁK, T. K problematice nucené správy bank. In: Právní rozhledy, 2001, č. 10, s. 485. Tiež
KINDL, M. Akcionáři a nucená správa v bance. In: Právní rozhledy, 1996, č. 4, s. 145.
V podmienkach Slovenskej republiky bola nútená správa zavedená v 5 bankách: Priemyselná
banka, a.s. (1999, následne predaná Slovenskej sporiteľni, a.s.), Investičná a rozvojová banka, a.s.
(1997), Slovenská kreditná banka, a.s. (2000), Dopravná banka, a.s. (2000), DEVÍN BANKA, a.s.
(2001), z toho iba jedna obnovila bankové činnosti (Investičná a rozvojová banka, a.s.), ostatné
skončili v konkurze. Zdroj www.nbs.sk. V podmienkach Českej republiky bola zavedená nútená
správa v rokoch 1996-2000 až v 10 bankách. Okrem toho bola v rokoch 1999-2002 nútená správa
zavedená v 25 sporiteľných a úverových družstvách, ktoré predstavujú u našich susedov obdobu
klasických peňažných ústavov.
4
Podľa vedomostí autora existuje v česko-slovenskom odbornom priestore iba niekoľko odborných
článkov, predovšetkým v českej literatúre, a to vrátane jediného komentára k (českému) zákonu
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rozpracovanie jeho jednotlivých aspektov. Táto požiadavka je stále aktuálna, a to vo svetle finančnej
krízy, ktorá ohrozuje finančné inštitúcie a v konečnom dôsledku tak aj finančného spotrebiteľa. S
tým pochopiteľne súvisí aj otázka nárokovateľnosti zásahu orgánu dohľadu voči konkrétnej finančnej
inštitúcii a jeho administratívnoprávna zodpovednosť za škodu spôsobenú zavedením nútenej
5
správy. Predmetom analýzy tohto vedeckého článku je porovnanie českej a slovenskej právnej
úpravy najstaršieho inštitútu nútenej správy v našich podmienkach, a to nútenej správy nad bankou.
Komparácia vychádza z relevantných právnych úprav tohto inštitútu v Slovenskej republike (zákon
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) a v Českej republike (zákon č. 21/1992 Sb. o bankách v znení neskorších predpisov),
najmä vo vzťahu ku kompetenciám príslušných autorít (Národná banka Slovenska – NBS, Česká
národní banka – ČNB).
V európskych národných právnych poriadkoch však inštitút nútenej správy nie je príliš
obvyklý. Možno podotknúť, že väčšina národných právnych poriadkov členských štátov EÚ nútenú
správu bánk, tak ako ju upravuje slovenský alebo český zákon o bankách, nepozná (napr.
Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia). Nútená správa nie je upravená ani na úrovni
6
európskeho práva. Ide teda o neharmonizované národné špecifikum, ktoré má vplyv iba na
fungovanie vnútornej organizačnej štruktúry a postavenie orgánov spoločnosti. Európska právna
7
úprava v tomto kontexte pozná len reorganizáciu a likvidáciu úverových inštitúcií. V jej zmysle sa
reorganizačnými opatreniami rozumejú opatrenia, ktoré sú určené na zachovanie alebo obnovenie
finančnej situácie úverovej inštitúcie, alebo ktoré by mohli mať vplyv na predtým jestvujúce práva
tretích osôb vrátane opatrení spojených s možnosťou zastavenia platieb, zastavenia donucovacích
opatrení alebo zníženia pohľadávok (článok 2 smernice 2001/24/ES). Takéto reorganizačné
opatrenia potom vykonáva správca (fyzická alebo právnická osoba menovaná správnymi alebo
súdnymi orgánmi členských štátov).
2

KOMPARÁCIA JEDNOTLIVÝCH PRÁVNYCH ASPEKTOV NÚTENEJ SPRÁVY
Rozdielom národných úprav je samotné zaradenie nútenej správy v systematike
príslušných zákonov. Slovenský zákon o bankách napriek svojej mladšej právnej úprave
nepristúpil k emancipovaniu nútenej správy v osobitnej časti, ako je to v českej právnej úprave
(deviata časť s pomenovaním „Nucená správa“), ale ponecháva ju vo svojej desiatej časti
s pomenovaním „Opatrenia na nápravu a pokuty“). Aj keď ide skôr o formálnu výhradu, nepochybne
stojí za zmienku a domnievam sa, že aj za úvahu pre zákonodarcu. Koncepcia nútenej správy, tak
ako bolo v úvode spomenuté, pritom v oboch štátoch vychádza z rovnakého chápania tohto inštitútu
ako nápravného a zároveň sankčného opatrenia.
V Slovenskej republike možno nútenú správu de lege lata pokladať za jedinú možnosť
reštrukturalizácie finančných podnikov, na ktoré sa nevzťahuje všeobecná reštrukturalizácia podľa
ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V zásade sa môže uplatniť jej režim na území Slovenska
podľa osobitných zákonov regulujúcich finančný trh na väčšinu finančných inštitúcií, nielen na banky
(banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, centrálny depozitár cenných papierov,
prevádzkovateľ platobného systému, inštitúcia elektronických peňazí), na organizačné zložky
zahraničných osôb umiestnené na území Slovenska (pobočky zahraničných finančných inštitúcií
z nečlenských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru) a na ostatné účelové združenia majetku
bez právnej subjektivity (podielové fondy, dôchodkové fondy, doplnkové dôchodkové fondy). Naproti
tomu sa v českom právnom poriadku vyskytuje úprava nútenej správy takých subjektov,
8
ktoré naša právna úprava nepozná (družstevné záložne , osobité subjekty kolektívneho
o bankách. Ide najmä o autorov Lisse Luděk, Dvořák Tomáš. Judikatúra českých súdov je tiež
bohatšia.
5
Občianskoprávna zodpovednosť vo vzťahu orgán dohľadu – jednotlivec (klient banky) je tu
vylúčená.
6
PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách, Komentář, s. 297.
7
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii
úverových inštitúcií (U. v. ES L 125, 5.5. 2001, s. 15-23).
8
U nás historicky známe ako sporiteľné, úverové alebo podielnícke družstvá, v Českej republike aj
pod ľudovým označením „kampeličky“.
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investovania, akými sú investičné spoločnosti a investičné fondy), alebo u ktorých naša právna
úprava neumožňuje zaviesť nútenú správu (burza cenných papierov). Na druhej strane česká
právna úprava neumožňuje Českej národnej banke zaviesť nútenú správu nad pobočkou
zahraničnej banky so sídlom mimo Európsky hospodársky priestor (pozri ustanovenie § 26 ods. 2
českého zákona o bankách). Toto obmedzenie sa odôvodňuje tým, že zahraničná banka, ktorá má
sídlo v cudzine a riadi sa pri celkovej svojej činnosti právom cudzieho štátu, nepodlieha zákonom
9
a pôsobnosti orgánov hostiteľského. Podľa môjho názoru takéto zdôvodnenie nie je úplne vecne
správne, minimálne v časti o povinnosti podnikať v súlade s právnym poriadkom hostiteľského
10
štátu. U nás bola zmienená kompetencia do účinnosti novely zákona o bankách č. 520/2011 Z. z.
11
(do 30. decembra 2011) pri formálnoprávnom výklade sporná , pretože zákon o bankách sa síce
v ustanovení § 53 ods. 7 zmieňoval o rovnakej aplikácii nútenej správy banky aj na pobočku
z tretieho štátu, toto oprávnenie však výslovne v základnom kompetenčnom ustanovení § 50 ods. 1
písm. j) chýbalo. Žiaľ, nerieši to niektoré aplikačné problémy spojené so zavedením nútenej správy
nad pobočkou zahraničnej banky, a to obmedzenie pôsobnosti osôb oprávnených konať za
zahraničnú banku, keďže na správcu prechádza len pôsobnosť vedúceho pobočky zahraničnej
12
banky. Iba pôsobnosť vedúceho pobočky zahraničnej banky je vecne obmedzená na oprávnenie
konať za podnikateľa len vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
t.j. pobočky. Vedúci je zákonným zástupcom podnikateľa – zahraničnej banky, nie jej štatutárnym
13
orgánom.
Účel nútenej správy je na rozdiel od českej právnej úpravy zároveň explicitne stanovený
14
v zákone a naznačuje, k akým konkrétnym opatreniam má proces nútenej správy smerovať.
V súlade s ustanovením § 53 slovenského zákona o bankách je účelom nútenej správy nad bankou
najmä:
a) znemožnenie výkonu funkcií orgánom banky zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku
situáciu banky (suspendovanie oprávnení),
b) odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti banky s cieľom zastaviť
zhoršenie sa hospodárskej situácie banky (ekonomická prevencia),
c) zistenie skutočného stavu, v akom sa banka nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti
a hospodárenia (verifikácia),
d) ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky pred vznikom škody alebo jej
15
narastaním (ochrana klienta),

9

KOPÁČ, L. – ŠVESTKA, J. Nucená správa v bance. In: Právní rozhledy, 1994, č. 11, s. 390.
Ustanovenia čl. 35 ods. 1, čl. 51 ods. 1, čl. 52 ods. 2 Ústavy SR v spojení s ustanovením § 21
ods. 1 Obchodného zákonníka.
11
NEBESKÝ, Š. Vyhlásenie konkurzu na organizačnú zložku podniku zahraničnej osoba. In: Bulletin
slovenskej advokácie, 2006, č. 9.
12
Tento problém badať vo vzťahu konania správcu ku konaniu štatutárneho orgánu zahraničnej
banky a osobitne ku konaniu prokuristu, ktorý bol zahraničnou bankou ustanovený na území
Slovenska (náš právny poriadok nepozná tzv. čiastkovú prokúru, t.j. prokúru iba pre organizačnú
zložku, pozri OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník, Komentár, s. 51.). Ich konania vo veciach
organizačnej zložky nie sú zavedením nútenej správy postihnuté.
13
PATAKYOVÁ, M. Prejav vôle podnikateľa v právnych vzťahoch. In: Acta Facultatis Iuridicae
Universitatis Comenianae, 2008, č. 26, s. 171.
14
V Českej republike je - naopak - teoreticky rozpracovaná koncepcia povahy a účelu tohto
opatrenia, ktorá je podobná účelu definovanému v našej právnej úprave.
15
Tento sledovaný účel plne korešponduje s jedným z cieľov dohľadu nad finančným trhom, ktorým
je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj záujem na ochrane
klientov subjektov finančného trhu. Takýto verejný záujem sa v poslednom čase čoraz viac
prejavuje aj v agende Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu nad finančným trhom. Nejde
však o záujem na individuálnej ochrane klienta, resp. úzkej homogénnej skupiny klientov napr.
jednej banky (k tomu bližšie rozhodnutie ESD C-222/02). V Českej republike je výkon dohľadu vo
verejnom záujme ešte viac markantný (k čomu sa ešte v texte článku vrátim), pričom ČNB nemá
zákonom definovaný cieľ pre výkon dohľadu, čo o. i. vyvoláva úvahy o uprednostnení menovo10
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e)

prijatie ozdravného programu, ak je ekonomické ozdravenie banky reálne, vrátane prijatia
a vykonania organizačných a iných opatrení na postupnú stabilizáciu banky a obnovenie jej
likvidity, najmä v súčinnosti s hlavnými akcionármi banky,
f) zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov vkladateľov vyplývajúcich zo systému
ochrany vkladov podľa osobitného predpisu, ak sa vklady stanú nedostupnými,
a v nevyhnutnom prípade vedenie banky k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie
(zabezpečenie hladkého priebehu výplaty náhrad klientom – vkladateľom).
Primárne si banka zabezpečuje likviditu na medzibankovom trhu, no nie vždy sa jej to môže
podariť, napríklad v časoch vypuknutia finančnej krízy, keď sa komerčné banky zdráhajú navzájom
si požičiavať. V teórii centrálneho bankovníctva v takom prípade zohráva centrálna banka štátu
funkciu veriteľa poslednej inštancie (Lender of Last Resort), ktorá predstavuje spolu s poistením
16
vkladov tzv. finančnú ochrannú sieť. Centrálna banka vtedy poskytuje solventným inštitúciám
s dočasným nedostatkom likvidity nevyhnutný úver. Zavedenie nútenej správy v našich
podmienkach preto neznamená automaticky konštatovanie nesolventnosti, resp. malej likvidity
banky. Nemožno ale vylúčiť situáciu, keď banka v nútenej správe z dôvodu „pošramotenej povesti“
môže mať problémy s likviditou. V oboch krajinách môže potom centrálna banka (NBS podľa
ustanovenia § 61, ČNB podľa ustanovenia § 32 zákona o bankách) počas nútenej správy poskytnúť
banke finančnú pomoc na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. Veriteľ poslednej inštancie je
tak v oboch štátoch zakotvený osobitne pre prípady nútenej správy.
V tejto súvislosti je potrebné skúmať aj dôvody zavedenia nútenej správy. V slovenskej
(ustanovenie § 50 ods. 1), aj českej právnej úprave (ustanovenia § 26 ods. 1, 2, 3) sú všeobecné
dôvody pomerne detailne vymedzené. Česká právna úprava navyše stanovuje prednostné
uplatnenie ustanovenia o ukladaní povinnosti zjednať nápravu a odstrániť nedostatky v činnosti
banky (ustanovenie § 26 ods. 1 písm. a) ). Táto subsidiárna povaha nútenej správy je modifikovaná
tak, aby bolo možné v závislosti od povahy nedostatku a predovšetkým ak vec neznesie odklad
zaviesť nútenú správu aj priamo bez predchádzajúcej aplikácie zmieneného ustanovenia
(ustanovenie § 26 ods. 2). Napriek podobnosti všeobecných dôvodov je mimoriadne dôležité
sledovať osobitné dôvody zavedenia nútenej správy. Pokiaľ slovenská právna úprava stanovuje
okrem možnosti aj povinnosť zaviesť nútenú správu, česká právna úprava zotrváva pri možnosti, čo
nevyhnutne rozširuje diskrečnú právomoc ČNB, nehovoriac o tom, že formulácia českej právnej
úpravy v osobitnom dôvode je značne vágna a široká (v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 „Nucenou
správu může Česká národní banka zavést za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují
stabilitu bankovního nebo finančního systému.“). Otázkou je, kedy nedostatok v činnosti banky
ohrozuje stabilitu bankového alebo finančného systému. Z formulácie zákona vyplýva, že podstatný
je v tomto ohľade skôr záujem na ochrane štruktúry finančného trhu, a nie záujem na ochrane
zákazníkov banky. To by mohlo viesť k záveru, že v prípade síce závažných nedostatkov v činnosti
malých bánk, ktorých kolaps by neznamenal pre bankový systém výrazný otras, neprichádza
vyhlásenie nútenej správy vôbec do úvahy. Naopak v prípade veľkých bánk by zavedenie nútenej
správy mohlo byť podmienené i pomerne málo závažným nedostatkom, pokiaľ by taký nedostatok
ohrozil stabilitu bankového, resp. finančného systému. V praxi sa tak môžu vyskytnúť spory
17
o intenzite hrozby, ktorá zavedenie nútenej správy ospravedlňuje. V nadväznosti na to mám za to,
že nútená správa nechráni banku ako podnikateľský subjekt, ale bankový systém ako celok. Inak
povedané, osud banky je sekundárny. Primárnym je tu verejný záujem na udržaní stability, teda aby
18
problémy jednej banky nevyvolali reťazový úpadok ďalších bánk , čím sa vylučuje morálny hazard
bánk a systémové riziko. V praxi ide o aplikáciu súvisiacej doktríny too-big-to-fail. Tomuto záujmu
sú potom podriadené aj záujmy skupiny klientov banky na jej záchranu, ktoré indikujú morálny
hazard klientov. Dohľad vo verejnom záujme sa preto premieta do verejného záujmu na zavádzaní
19
nútenej správy, ktorý môže byť vyslovene contra individuálnym záujmom klientov banky. Naproti
takémuto poňatiu slovenská právna úprava osobitných dôvodov v ustanoveniach § 53 ods. 3 a 4 v
politického cieľa, ktorý je pre ČNB zákonom stanovený. JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace
a dohled, s. 58.
16
JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled, s. 35.
17
PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách, Komentář, s. 314.
18
DVOŘÁK, T. K problematice nucené správy bank. In: Právní rozhledy, 2001, č. 10, s. 486-487.
19
Per analogiam BUCK-HEEB, P. Kapitalmarktrecht, s. 250.
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sebe koncentruje verejný záujem na záchrane banky bez kontextu na bankový, resp. finančný
20
systém. Išlo by tu o podstatný rozdiel v koncepcii potreby zavedenia nútenej správy. Preto práve
tu má význam interpretačné pravidlo ustanovenia o cieľoch dohľadu v § 1 ods. 1 druhá veta zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v zmysle ktorého je cieľom dohľadu nad finančným trhom (vrátane
bankového) prispievať k stabilite finančného trhu ako celku. Zavedenie nútenej správy v Slovenskej
republike musí preto nutne zohľadňovať okolnosti na finančnom trhu. Každý štát má rozdielnu
úroveň ekonomickej vyspelosti a medzisektorového prepojenia finančného trhu v podobe finančných
konglomerátov, právna úprava musí vychádzať z konkrétnych možností a okolností v krajine.
Inovácie na finančnom trhu však vytvárajú značný pákový efekt, o čom nás presvedčila finančná
kríza, a tým značne relativizujú doktrínu too-big-to-fail. Z praktického hľadiska je preto potrebné v
našich (skromných) podmienkach v súčasnej dobe bez ohľadu na veľkosť banky vyvinúť úsilie
o záchranu každej banky, t.j. uplatniť spomenutú doktrínu na všetky prípady bankového zlyhania.
Na základe toho preto považujem slovenské poňatie osobitných dôvodov s dôrazom na individuálnu
situáciu v banke za vhodnejšie. Na druhej strane možno vytknúť obom právnym poriadkom použitie
nedefinovaných pojmov (finančný trh, finančný systém, bankový systém).
V nadväznosti na účel a dôvody zavedenia nútenej správy vystupuje ako markantný rozdiel
medzi obomi právnymi úpravami inkorporácia inštitútu „bridge bank“ do českej právnej úpravy
nútenej správy (ustanovenie § 29a) podľa amerického vzoru tzv. krízovou novelou č. 287/2009 Sb.
Jeho účelom je rozdelenie podniku banky bez ohľadu na jeho organizačnú a vecnú štruktúru formou
postúpenia pohľadávok a prevzatia dlhov banky inou, napr. aj štátom vlastnenou bankou (bridge
bank). Cieľom je zabezpečiť odbremenenie problémovej banky najmä v situácii, keď na bankovom
trhu nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá by mala obchodný záujem prevziať celý
podnik problémovej banky (bad bank) alebo jeho časť, t.j. mala by záujem iba o bonitnú „živú“ časť
aktív. Primárnym verejným záujmom je rýchle zabezpečenie riadneho a plynulého pokračovania
klientskych vzťahov súvisiacich s prevzatím dlhov (tzv. metóda good bank – bad bank). Bad bank
21
svoju činnosť postupne ukončí a je jej odňaté bankové povolenie. Takáto mimoriadna úprava
22
prevzatia dlhu predstavuje istú alternatívu k prevodu podniku banky. V našom právnom priestore
ide pritom o nóvum, ktoré je vo svete známe ako inštitút Bridge Bank alebo Bridge Institution, podľa
toho, či nástupníckym subjektom problémovej banky môže byť aj iná inštitúcia ako banka, napr.
štátom vlastnený subjekt zvláštneho určenia (facility of special purpose). Slovenská právna úprava
touto cestou zatiaľ nešla, napriek tomu, že sa prostredníctvom regulátora finančného trhu (NBS)
aktívne podieľala na konzultáciách podobných materiálov EÚ, týkajúcich sa návrhov na odstránenie
následkov finančnej krízy v bankovom systéme. Zvolila si iné, originálne riešenie, ktorým bolo
prijatie samostatného predpisu, zákona č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov
23
globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Azda (koncepčne) najzásadnejším rozdielom je prístup k procesnoprávnej stránke
problematiky nútenej správy. Rozhodnutie o zavedení nútenej správy je vrchnostenským aktom
24
správneho orgánu voči súkromnej osobe. Centrálna banka sa považuje za správny úrad. Právna
20

Ustanovenie § 53 ods. 3: „Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu, ak banka
svoje vlastné zdroje udržiava na úrovni nižšej ako 50% súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám
na vlastné zdroje banky podľa § 30 ods. 5.“. Ustanovenie ods. 4: „Národná banka Slovenska môže
nútenú správu zaviesť, ak nedostatky v činnosti banky ohrozujú jej bezpečné fungovanie alebo
ohrozujú práva alebo právom chránené záujmy jej klientov, ak výsledkom hospodárenia bežného
obdobia a predchádzajúcich období je strata banky prevyšujúca 30% z jej základného imania, alebo
pri inom závažnom nedostatku v činnosti banky.“.
21
Mimoriadna v tom zmysle, že sa nevyžaduje súhlas veriteľov pôvodnej banky.
22
ŠOVAR, J. Bankovní zákon po novele: reakce na celosvětovou finanční situaci. In:
Obchodněprávní revue, 2009, č. 8, s. 228-231. PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o
bankách, Komentář, s. 309.
23
Zákon upravuje podmienky poskytovania pomoci banke na nápravu vážnych nedostatkov vo
fungovaní hospodárstva s cieľom zmiernenia prenosu vplyvov globálnej finančnej krízy z bankového
sektora do hospodárstva Slovenskej republiky alebo posilnenia predpokladov na zachovanie
stability finančného systému ako celku (tzv. stabilizačná pomoc).
24
KINDL, M. Akcionáři a nucená správa v bance. In: Právní rozhledy, 1996, č. 4, s. 145.
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reglementácia procesného postupu v konaní o zavedenie nútenej správy vychádza pôvodne zo
všeobecného správneho konania (Správny poriadok). Zatiaľ čo v Českej republike zostal vývoj
v tejto oblasti prakticky nezmenený (výnimkou je len skutočnosť, že u našich susedov došlo
k prijatiu nového správneho poriadku) a na konanie a rozhodnutie o nútenej správe sa aplikuje aj
25
naďalej Správní řád , u nás sa zo všeobecného správneho konania vyčlenilo konanie sui generis
podľa ustanovení § 12 až § 34 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
26
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S tým sú pochopiteľne spojené aj
súvisiace problémy, resp. osobitosti (náležitosti rozhodnutia o zavedení nútenej správy, lehoty na
začatie konania, procesný postup v konaní, právne režimy preskúmania rozhodnutia etc.).
Osobitný záujem si zasluhuje preskúmanie zákonných podmienok kreovania funkcie
núteného správcu, spôsobilosti vykonávať túto funkciu a niektoré jeho právomoci. Zásadným
rozdielom medzi jednotlivými národnými úpravami je skutočnosť, že správca banky je v Českej
republike fyzickou osobou - zamestnancom ČNB (ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o bankách). ČNB
fyzickú osobu do funkcie správcu vymenuje rozhodnutím, ktorým sa zavádza nútená správa
(ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o bankách). Pokiaľ by rozhodnutie o zavedení nútenej správy
neobsahovalo takéto vymenovanie, bolo by nezákonné. Pokiaľ nie je nútený správca
zamestnancom ČNB už pred svojím vymenovaním do funkcie, vzniká jeho pracovný pomer
s centrálnou bankou vymenovaním. Činnosť núteného správcu sa vykonáva v rámci
zamestnaneckého pomeru, ide o delegovaný výkon štátnej správy realizovaný fyzickou osobou.
Dokonca sa možno stretnúť s názorom, podľa ktorého ide o funkčne príslušný jednočlenný útvar
27
ČNB sui generis. V Slovenskej republike môže byť správcom banky fyzická alebo právnická osoba
(advokátska alebo audítorská spoločnosť), v žiadnom prípade ním však nemôže byť zamestnanec
NBS, pretože ide o zákonnú prekážku výkonu tejto funkcie (podľa ustanovenia § 54 ods. 4 písm. a)
zákona o bankách). NBS vymenuje správcu banky mimo rozhodnutia o zavedení nútenej správy
28
osobitne menovacím dekrétom, ktorý musí budúci správca banky prevziať. Účinky vzniku funkcie
správcu v oboch právnych úpravách môžu preto teoreticky nastať v rôznych časových okamihoch
(doručením rozhodnutia v ČR alebo prevzatím dekrétu v SR).
Vo väzbe na to potom identifikujeme v českej právnej úprave dva aspekty
administratívnoprávnej zodpovednosti ČNB. Prvým je jej zodpovednosť za nezákonné
rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad bankou, druhým je jej markantná participácia na
zodpovednosti núteného správcu banky za realizáciu nútenej správy v banke v súvislosti s výkonom
29
funkcie správcu. NBS je naproti tomu v zmysle platnej právnej úpravy exponovaná iba jednému z
uvedených aspektov, a to administratívnoprávnej zodpovednosti za vydanie nezákonného
rozhodnutia o zavedení nútenej správy (resp. nesprávny úradný postup v konaní pred NBS),
neberúc do úvahy aj udeľovanie predchádzajúcich súhlasov NBS na vybrané úkony správcu počas
nútenej správy. Z tohto dôvodu preto slovenská právna úprava predpokladá u správcu banky (hoc
len u právnickej osoby) tzv. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jeho
činnosťou pri výkone nútenej správy a s výkonom funkcie správcu, resp. takýto správca musí mať
dostatočnú výšku vlastných zdrojov financovania.
Rozdiely badať aj v špecifických požiadavkách na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť
osoby vymenúvanej do funkcie správcu (Fit and Proper). Zatiaľ čo naša právna úprava explicitne
stanovuje požiadavky na odbornú spôsobilosť (riadiaca prax, teoretické znalosti a skúsenosti, prax
25

Tamtiež. Pozri aj KOPÁČ, L. – ŠVESTKA, J. Nucená správa v bance. In: Právní rozhledy, 1994,
č. 11, s. 394.
26
K vývoju procesnej stránky dohľadu nad finančným trhom v Slovenskej republike pozri
ČUNDERLÍK, Ľ. Cesta konštituovania novodobého dohľadu nad finančným trhom v podmienkach
Slovenskej republiky. In: Pocta profesorovi Slovinskému, Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie, s. 234-246.
27
PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách, Komentář, s. 301.
28
ČUNDERLÍK, Ľ. O odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti správcu banky, zástupcu správcu
banky a pribratého odborného poradcu v právnej úprave výkonu nútenej správy nad bankou. In:
Justičná revue, 2012, č. 3, s. 357.
29
Dokonca ide o zdieľanie zodpovednosti vo väčšom rozsahu ako u správcu, keďže jeho
administratívnoprávna, resp. pracovnoprávna zodpovednosť v statuse zamestnanca ČNB je
limitovaná pracovnoprávnymi predpismi.
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vo finančníctve) a dôveryhodnosť (bezúhonnosť, zákonné prekážky výkonu funkcie zakladajúce
pochybnosť o nezaujatosti správcu, najmä tzv. prípady osôb s osobitným vzťahom k banke), česká
právna úprava je podstatne skromnejšia – zákon nekladie na osobu núteného správcu žiadne
požiadavky (s výnimkou zákonnej prekážky osobitného vzťahu k banke). Inak je to v niektorých
iných sektoroch českého finančného trhu, kde sa vyžaduje naplnenie explicitných požiadaviek fit
and proper (napr. investičné spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi).
Napokon je český správca banky oprávnený vyžadovať súčinnosť od bývalých vedúcich
zamestnancov banky, a to pod hrozbou sankcie od ČNB až do výšky 1 mil. Kč, i opakovane
(ustanovenie § 28 ods. 3 zákona o bankách). Ide o osoby, ktoré boli vedúcimi zamestnancami
kedykoľvek v období maximálne do dvoch rokov pred dňom zavedenia nútenej správy (pravidlo
súčinnosti bývalých členov top manažmentu banky). Uvedené oprávnenie zaviedla spomínaná
krízová novela. V slovenskej právnej úprave sa s takýmto oprávnením žiaľ nestretneme. Správca
disponuje takýmito právomocami iba vo vzťahu k aktuálnemu manažmentu banky (ustanovenie § 58
ods. 1 zákona o bankách).
Určitým nedostatkom našej právnej úpravy je evidencia osôb, ktoré sú spôsobilé vykonávať
funkciu správcu banky. Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade
nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov NBS
vedie aktuálne zoznamy správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, teda osôb, ktoré
sú správcami/zástupcami správcu v jestvujúcej nútenej správe. Takáto registratúra je však podľa
môjho názoru redundantná, pretože (okrem skutočnosti, že sa záznamy vedú paralelne aj v
obchodnom registri) nereflektuje potreby rýchleho nájdenia vhodného kandidáta na
správcu/zástupcu správcu, osobitne s ohľadom na komplikované a zložité požiadavky fit and proper.
Inšpirujúcim by mohol byť zápis kandidátov, nie osôb správcov a ich zástupcov. Funkcia správcu
banky a jeho zástupcu (obdobne aj v iných sektoroch slovenského finančného trhu) totiž vzniká
vymenovaním do funkcie, nie zápisom do verejnoprávnej evidencie (zápis v obchodnom registri má
deklaratórne účinky). Okamih vzniku oprávnenia vykonávať funkciu je v tomto prípade rozhodujúcim
kritériom. Pre porovnanie: správcom v konkurznom konaní je fyzická alebo právnická osoba, ktorú
Ministerstvo spravodlivosti SR zapíše do zoznamu správcov, zápis do zoznamu správcov znamená
30
oprávnenie vykonávať činnosť správcu, má teda konštitutívne právne účinky. Česká právna
úprava tomuto problému čeliť nemusí, keďže jej požiadavky na výkon funkcie správcu a jeho
zástupcu v banke nie sú natoľko zložité, aby komplikovali výber vhodného kandidáta, navyše
potenciálne aj z vlastných radov. ČNB pritom reálne vedie zoznamy osôb vhodných na uvedené
funkcie, NBS však túto povinnosť nemá a pri správcoch si ju neplní (čo možno napokon považovať
v súčasnosti pri neexistencii žiadnej nútenej správy na Slovensku za nevykonateľné). Za pokrok
možno považovať zavedenie formulára pre uchádzačov o výkon funkcie správcu/zástupcu
31
správcu v prípade zavedenia nútenej správy nad bankou na internetovej stránke NBS, na ktorého
tvorbe sa autor tohto článku výrazne podieľal.
Ukončenie nútenej správy je mierne rozdielne. Pokiaľ u nás končí aj odobratím alebo
zánikom bankového povolenia, česká právna úprava tento titul nepozná, dokonca explicitne tento
dôvod vylučuje (v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2: „Nucená správa nekončí zánikem licence
banky.“.). Miesto neho uvádza okamih menovania likvidátora banky. V zásade však možno
konštatovať, že sa zhodne upravuje dispozícia správcu s priebehom nútenej správy, teda môže
podať návrhy smerujúce k jej ukončeniu. Doba trvania nútenej správy je obdobne odlišná. V
Slovenskej republike ide o maximálne 12 mesiacov od jej zavedenia, v Českej republike
o maximálne 24 mesiacov.
3

ZÁVER
Komparácia oboch národných úprav prináša až prekvapivo veľa rozdielov, napriek pôvodne
spoločnej právnej úprave, ktorá bola východiskom pre ďalšiu právnu úpravu nútenej správy v banke
v Slovenskej aj Českej republike. Možno konštatovať, že slovenská právna úprava tejto
problematiky je detailnejšia, rozpracovanejšia, a to napriek tomu, že aj česká právna úprava musela
prejsť skúškou aplikácie nútených správ v bankovom sektore (a nielen v ňom, ale aj u tzv.
30

ORENIČOVÁ, A. Ustanovenie správcu ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. In:
Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. Zborník, s. 172-173.
31
Pozri: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Formular_NutenaSprava.pdf.
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sporiteľných a úverových družstvách). Hlavné rozdiely badať najmä v oblasti dôvodov zavádzania
nútenej správy a vzniku, postavenia a spôsobilosti výkonu funkcie núteného správcu banky. V
oboch predmetných oblastiach je slovenská právna úprava podrobnejšia a poskytuje
dôveryhodnejšie záruky zákonnosti zavedenia nútenej správy a jej realizácie.
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JE REGISTROVANÁ CÍRKEV SKUTEČNĚ REGISTROVANOU?
Lucia Madleňáková
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je zjistit, zda se skutečně církve stávají právnickými osobami
registrací, jak to deklaruje zákon o církvích ve svém § 6 odst. 1, či se tak stává na základě jiného
úkonu. Na základě charakteristiky některých registraci podobných forem činnosti veřejné správy
bude z právní úpravy vzniku církví jako právnických osob vyvozen závěr o povaze tohoto procesu.
Kľúčové slová: církev, právnická osoba, registrace, evidence, koncese, povolení, schválení,
osvědčení.
Abstract: The aim of this paper is to determine whether the Church truly becomes legal entity by
the registrations, as it declares the law on churches in its § 6, paragraph 1, or wheather it becomes
in any other act. Based on the characteristics of some forms of public service activities will be made
conclusion about the nature of the legal regulation of the origin of churches as legal entities.
Key words: church, legal entity, registraion, records, concession, permission, authorization,
certificate.
1

ÚVOD
Cílem tohoto příspěvku je zjistit, zda se skutečně církve stávají právnickými osobami
1
registrací, jak to deklaruje zákon o církvích ve svém § 6 odst. 1, či se tak stává na základě jiného
úkonu. Registrace jako jiný úkon, tedy úkon, který do práv a povinností osob zasahuje v minimální
míře, je výsledkem a součástí ohlašovacího principu, který je spojený s činnostmi, které jsou
primárně ústavněprávními normami povoleny, a zákon může stanovovat pouze podrobnosti pro
jejich výkon. Fungování církví a náboženských společností je součástí svobody náboženství, která
je deklarována v čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod. Jako takový je proto výkon svobody
náboženství primárně imanentním právem každé osoby či skupiny osob, které se účelem výkonu
této svobody mohou také sdružovat. Stát proto nemá oprávnění výkon dané svobody ovlivňovat ve
formě povolení, souhlasu či jiného úkonu, bez něhož není možno tuto svobodu vykonávat.
Z Listiny proto vyplývá, že stát není primárně oprávněn povolovat činnost církví ve formě
právnických osob. Otázkou, která bude příspěvkem nastolena, je také, zda proces, jímž je církvím
přiznáván status právnické osoby je v souladu s ústavněprávní úpravou svobody náboženství.
Na výše uvedené otázky odpovím podle takto stanovené metody: v první části příspěvku
vydefinuji základní znaky jednotlivých forem činnosti veřejné správy, které jsou registraci podobny,
načež tyto základní znaky pak aplikuji na právní úpravu vzniku církví jako právnických osob dle
církevního zákona. Z uvedené aplikace vyvodím závěry o povaze aktu, na jehož základě je
přiznávaná církvím povaha právnických osob.
2

CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH POJMŮ
V první části své analýzy se budu podrobněji věnovat charakteristice některých forem
činnosti veřejné správy, podobných registraci, jelikož právní normy mnohdy pracují s pojmy bez
2
toho, aby striktně následovaly jednotný obsah těchto pojmů. Každá učebnice správního práva
1

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů.
2
Nad danou skutečností si posteskl již v době vydání Slovníku veřejného práva československého
také významný český právník Emil Hácha (Viz HÁCHA, Emil. Koncese. In Slovník veřejného práva
československého. Reprint. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. s. 267) a na stejnou svízel upozornil ve
stejné publikaci i Jiří Hoetzel, když uvádí: „musíme zkoumat pravou podstatu aktu“. (Viz HOETZEL,
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obsahuje kapitolu o formách činnosti veřejné správy. Některé vycházejí z platné právní úpravy a na
základě ní se snaží o charakteristiku jednotlivých forem, některé pokládají za důležité vymezit
jednotlivé formy teoreticky bez ohledu na to, zda platná právní úprava je s touto teorií v souladu, či
nikoliv. Málokterá z učebnic však do detailu charakterizuje jednotlivé formy činnosti veřejné správy.
O charakteristiku jednotlivých forem v návaznosti na rozhodování se snaží ve své judikatuře také
správní soudy. Tyto v mnohém kombinují přístup teoretický s přístupem aplikačním.
Pro mou analýzu bude zásadní rozpoznání rozdílu mezi registrací, evidencí, osvědčením a
správním aktem (ve formě povolení, koncese, či schvalovacího aktu).Každá tato forma má totiž jiné
následky a jiné možnosti ochrany proti jejich nezákonnosti či nesprávnosti.
J. Staša odlišuje registraci od evidence v tom smyslu, že „registrace však bývá
hmotněprávním předpokladem nebo jedním z předpokladů jiné právní skutečnosti. O registraci se
3
pravidelně vydává potvrzení (osvědčení), o jejím odmítnutí správní akt.“ Negativní registrace, tedy
odmítnutí registrace se provádí formou rozhodnutí proto, aby bylo vylepšeno postavení účastníka
registrace co do možnosti podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí.Takové rozhodnutí
4
nespočívá v zamítnutí návrhu, ale v konstataci nesplnění podmínek pro registraci dle zákona.
Totiž právní skutečnost, která je podmíněna registrací, nastává ex lege po splnění zákonem
5
stanovených podmínek, není výsledkem registračního úkonu a tím se liší od povolení. Staša
registraci řadí mezi tzv.jiné úkony veřejné správy, které mimo jiné charakterizuje tak, že nezasahují
6
do ničích práv, proto ani není možné se vůči nim bránit ve správním soudnictví. Pokud však dojde k
negativnímu rozhodnutí o registraci, nejedná se již o jiný akt, ale o správní akt, vůči němuž je možná
obrana jak ve správním řízení, tak ve správním soudnictví.
Na druhou stranu k evidenci mnoho charakteristik nenajdeme, ještě méně pak k rozdílu mezi
registrací a evidencí. J. Staša uvádí, že „evidenční úkony spočívají především ve vytváření
7
záznamů, které obsahují evidencí sledované údaje.“ Zařazuje je mezi informační úkony.
8
Evidenčním úkonem se tedy zaznamenává právní skutečnost (nebo stav), která již existuje. V
tomto smyslu by podstata evidence splývala s registrací, jelikož registrovaná i evidovaná skutečnost
nastává ex lege a evidencí či registrací je pak pouze zavedena do určitého seznamu.
I P. Průcha uvádí, že jiné úkony dle části 4. správního řádu, mezi něž evidence i registrace
patří, vykazují „nepochybně zřetelně nižší intenzitu právních účinků, a jako takové nejsou způsobilé
zakládat, měnit či rušit subjektivní práva a povinnosti dotčených osob, stejně jako nejsou způsobilé
9
autoritativně prohlašovat, zda dotčené osoby určitá práva nebo povinnosti mají nebo nemají.“ V
10
tom se shoduje s Hoetzelem , který uvedené akty nazývá souhrnně jako „akty osvědčovací“ a
uvádí, že jde o „takové projevy veřejné moci, kterými se nechce ani odklizovati spor ani zakládati
pro občany nová právní posice.“ Podle něj pouze dosvědčují, že určitá skutečnost nastala, či že
určitý právní poměr trvá.Jako příklad uvádí povolení určitého politického spolku.
11
Správním aktem je pak schválení či souhlas
a koncese.Schvalovacím správním aktem
není možné stanovit pro výkon oprávnění žádné podmínky, správní orgán tedy buď činnost schválí,
či ji neschválí. V tom se odlišuje od povolení, které může takové podmínky stanovit. Tyto podmínky
jsou buď výsledkem správního uvážení správního orgánu, nebo je navrhne samotný

Jiří. Akt správní. In Slovník veřejného práva československého. Tamtéž. s. 39. Stejně tak:
HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Praha: Melantrich, 1934. s. 243 – 267.)
3
STAŠA, Josef. Část 3, kapitola XII. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 6.
vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 272.
4
VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: BOVA
POLYGON, 2012. s. 1222.
5
STAŠA, Josef. Tamtéž. s. 272. VEDRAL, Josef. Tamtéž. s. 1222.
6
STAŠA, Josef. Tamtéž. s. 265.
7
STAŠA, Josef. Část 3. Kapitola XII. In HENDRYCH, Dušan. Tamtéž. s. 271.
8
VEDRAL, Josef. Tamtéž. s. 1222.
9
PRŮCHA, Petr. K tzv. dalším úkonům správních orgánů v režimu správního řádu. In VOPÁLKA,
Vladimír. (ed.) Nový správní řád. Praha: ASPI, 2005. s. 213 – 214.
10
HOETZEL, Jiří. Tamtéž. s. 40 – 41.
11
Ne vždy však terminologie právního předpisu, užívající pojmu souhlas, koresponduje s teorií
vydefinovanou povahou onoho aktu. Tak např. souhlasy dle stavebního zákona nejsou správními
akty, ale jinými úkony dle části 4. správního řádu. K tomu viz např. rozhodnutí rozšířeného senátu
NSS ze dne 18. 9. 2012, č.j. 2 As 86/2010 – 76.

533

12

13

žadatel. Někteří autoři shledávají rozdíl v časové posloupnosti mezi souhlasem a schválením. Dle
J. Staši by tak souhlas měl předcházet vzniku oprávnění a být jeho podmínkou, schválení by mělo
přijít až následně po zahájení určité činnosti jako jakési úřední aprobování dané činnosti. Na vydání
schvalovacího aktu i na vydání povolení je právní nárok.
Při udělování koncese se plně uplatní správní uvážení správního orgánu, který může koncesi
14
15
přiznat či nikoliv.Na koncesi totiž není právní nárok. Koncese se dle E. Háchy (a dalších autorů,
kteří na tento názor odkazují) odlišuje od povolení také v dovolenosti povolované či koncesované
činnosti. Tak povolení se vydává k výkonu činnosti, která je obecně dovolená, proto je na jeho
vydání také právní nárok. Koncesí se však umožňuje výkon předem nedovolené činnosti, jejíž výkon
bez koncese by byl protiprávním.
Správní soudy přistupují k vymezení povahy jednotlivých aktů zejména z pohledu
přezkoumatelnosti těchto aktů v rámci vymezení druhů řízení dle soudního řádu správního. Pro
poskytnutí ochrany správním soudem je proto zásadní rozlišit činnost veřejné správy na formální a
neformální. V této souvislosti je pak napadaný akt přezkoumávaný buď v rámci žaloby proti
rozhodnutí, nebo na druhou stranu žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu veřejné správy. Z
judikatury správních soudů pak proto lze, zjednodušeně řečeno, dovodit základní rozdíly mezi akty
ve formě rozhodnutí a akty bezformálními. Tak je rozhodnutí jako akt přezkoumávaný v řízení o
žalobě proti rozhodnutí pojímáno materiálně a charakterizováno velmi široce, aby byla poskytnuta
ochrana co nejširšímu spektru forem činnosti veřejné správy. Je-li na druhé straně akt bezformální,
lze jej přezkoumat v řízení na ochranu proti nezákonnému zásahu. Charakteristice evidenčního
úkonu se pak rozšířený senát Nejvyššího správního soudu zabýval ve svém rozhodnutí ze dne 16.
16
11. 2010, sp. zn. 7 Aps 3/2008 – 98 , kde uvedl, že provedení záznamu do evidence je faktickým
17
úkonem , který nijak nemění právní postavení adresáta, nicméně i když tento úkon nemění
postavení adresáta, jeho neprovedení zasahuje do jeho veřejného subjektivního práva na řádnou
evidenci evidovaného údaje. Tvrzení, že evidenční úkon nijak neovlivňuje práva subjektu zápisu, je
liché. Lze uzavřít, že negativní evidenční úkon (tedy neprovedení evidenčního úkonu) zasahuje do
práv subjektu zápisu, nicméně právní pozice tohoto subjektu se provedením či neprovedením
zápisu nemění.
Rozšířený senát ve stejném rozhodnutí také formuloval dělicí čáru mezi osvědčením a
zásahem, kde za klíčové rozlišovací kritérium považuje závaznost či nezávaznost aktu.Osvědčení
18
považuje za nezávazný úkon, zařazuje jej pod úkony „ryze evidenční, osvědčovací či potvrzovací“ ,
tedy úkony zůstávající toliko v rovině skutkové. Naproti tomu neprovedení evidenčního úkonu
považuje za zásah, který má povahu normativní a zasahuje do sféry práv a povinností adresáta.
Z výše uvedeného lze dovodit základní charakteristiku evidence, registrace, povolení a
souhlasu: evidence je jiným úkonem dle části 4 správního řádu, který pouze zaznamenává již
vzniklou právní skutečnost. Tento úkon nemá normativní povahu, jeho provedeínm se nezasahuje
do právní sféry adresáta úkonu. Při provádění evidenčního úkonu má stát pouze minimální, či
žádnou ingerenci do povahy evidované činnosti. Evidence není primárně nástrojem, kterým by stát
apriori reguloval určitou činnost tím, že by posuzoval její vhodnost, zákonnost či její jiné parametry.
Proto je evidence skutečně „nejadministrativnější“ činností, jedná se pouze o faktický úkon zanesení
informaci o určité již vzniklé právní skutečnosti do určitého seznamu. Případný rozpor evidované
činnosti se zákonem je stát oprávněn regulovat, ve smyslu sankcionovat individuální osobu, až po
19
provedení evidenčního úkonu, a to zejména nástroji správního či trestního práva.

12

STAŠA, Josef. Část 3., kapitola IX. In HENDRYCH, Dušan. Tamtéž. s. 202.
STAŠA, Josef. Tamtéž. s. 201-202.
14
STAŠA, Josef. Tamtéž. s. 202-203.
15
HÁCHA, Emil. Koncese. In Slovník veřejného práva československého, Tamtéž. s. 267.
16
V uvedeném rozhodnutí se jednalo o povahu záznamu do katastru nemovitostí, který je prováděn
na základě jiné právní skutečnosti, nezávislé na provedeném záznamu.
17
Toto konstatování NSS odporuje chápání registrace jako jiného úkonu dle části 4. správního řádu
jako výsledku určitého procesu. Z povahy věci totiž faktickému úkonu žádný proces nepředchází.
Viz např. VEDRAL, Josef. Správní řád – komentř. 2. aktualizované a rozšířené vydání. BOVA
POLYGON: Praha, 2012. s. 1219.
18
Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 7 Aps 3/2008 – 106.
19
Srov. např. POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2012. s. 120.
13
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Registrace se provádí po splnění zákonem stanovených podmínek a znamená pro subjekt
20
možnost vykonávat určitou činnost, právní skutečnost tedy nastává po provedení registrace , avšak
správní orgán zde neuplatňuje žádné správní uvážení, pouze kontroluje splnění zákonem daných
podmínek, po splnění podmínek je tedy právní nárok na registraci. Lze říct, že registrace je jednou z
podmínek pro výkon registrované činnosti, avšak jakousi „administrativní podmínkou“, když
dovolenost výkonu registrované činnosti již vyplývá ze samotného splnění zákonem daných
podmínek pro tuto činnost, ne ze samotného aktu registrace.Registrace je také jiným úkonem dle
části 4.správního řádu, nicméně o neprovedení registrace se zpravidla vydává rozhodnutí.
Činnosti, které jsou evidované, či registrované správní orgán nemůže předem zakázat.V tom
spočívá rozdíl mezi tzv.oznamovacím a povolovacím režimem. Povolovací režim předpokládá
úřední povolení určité činnosti, při jehož vydávání může správní orgán zkoumat splnění podmínek
zákona, či další podmínky stanovovat (v případě koncese).V režimu oznamování zahájení určité
činnosti však správní orgán nemá oprávnění činnost zakázat dopředu, ale až následně může
činnost vyhodnotit jako nezákonnou a takto ji sankcionovat.
Z povahy evidence a registrace jako primárně administrativních úkonů vyplývá i častá fikce
provedení evidence či registrace, pokud je správní orgán v určité lhůtě nečinný a evidenci či
registraci neprovede, aniž by vydal odmítavé rozhodnutí. V některých případech, kdy zákonem není
formulována fikce pozitivního rozhodnutí, dochází k nezákonné nečinnosti, kdy se lze proti této
nečinnosti soudně bránit, ne však žalobou proti nečinnosti, ale žalobou na ochranu proti
21
nezákonnému zásahu.
Povolení je udělováno formou rozhodnutí, kdy činnost, která je povolována, se stane
dovolenou až okamžikem povolení, tedy právní mocí rozhodnutí o povolení. Tedy až od okamžiku
povolení činnosti vzniká oprávnění tuto činnost vykonávat. Možnost vykonávat povolovanou činnost
tedy vzniká ex actu. Na vydání povolení je po splnění zákonem stanovených podmínek právní
22
23
nárok, na rozdíl od koncese , na jejíž udělení právní nárok není. Povolením i koncesí mohou být
24
pro žadatele stanoveny podmínky výkonu povolované činnosti, na rozdíl od schvalovacích aktů,
25
které takové podmínky stanovit nemohou. Navíc souhlas, jako schvalovací akt, je nutné udělit před
26
započetím dovolované činnosti.Někdy bývá považován za synonymum povolení.
I na vydání
schvalovacího aktu je právní nárok. Povolení, koncese i schvalovací akty jsou vydávány ve formě
správního aktu, lze se proto proti nim bránit jak ve správním řízení, tak ve správním soudnictví.

20

Lze tak souhlasit s J. Stašou, který výše uvádí, že právní skutečnost nastává již splněním
zákonných podmínek, tedy ex lege a jako taková je pak pouze registrována. Registraci Staša
považuje za hmotněprávní předpoklad pro vznik právní skutečnosti.
21
Jak však uvádí také NSS ve svém rozhodnutí ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 7 Aps 3/2008 – 106:
„Nezřídka bude takové rozlišení mezi rozhodnutími (…), zásahy (…) a osvědčeními (…) obtížné a
nejednoznačné. Úkolem správního soudnictví je však poskytnout co nejširší ochranu porušeným
veřejným právům, proto tato nejednoznačnost nesmí bránit soudnímu přezkumu těchto aktů.
22
J. Staša navíc rozeznává autorizaci, což je propůjčení výkonu veřejné správy či jiného
kvalifikovaného veřejnoprávního postavení, která ale není rozhodováním o veřejném subjektivním
právu adresáta. Propůjčující orgán může subjektu stanovit podmínky výkonu pravomoci a
působnosti, avšak k udělení autorizace může dojít pouze na základě výslovného zákonného
zmocnění. STAŠA, J. Správní akty. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo…, s. 234.
23
Tento rozdíl však není zcela jednoznačný. Někteří autoři hovoří o „nepřesné hranici“ mezi koncesí
a povolením: Hoetzel uvádí následující: “Lišívá se policejní povolení od skutečné koncese (…)
Rozdíl ten se různě pojímá. Policejní povolení (dovolení) neposkytuje prý příjemci nic nového, nýbrž
pouze odstraňuje překážky, které vadí tomu, že občan nemůže projevovati svou přirozenou volnost,
svobodu. (…) Naproti tomu skutečná koncese (propůjčení) autorisuje občana k něčemu, co neplyne
z přirozené svobody občanské. (…) Celá distinkce trpí nepřesností hranice mezi tím, co plyne z
přirození volnosti lidské a c nikoli (…) HOETZEL, Jiří. Tamtéž. s. 38 – 39. Někteří autoři dokonce
oba akty zaměňují.Srov. POUPEROVÁ, Olga. Tamtéž, s. 124 – 127.
24
Hácha však uvádí, že u povolení mohou být stanoveny pouze ty podmínky, se kterými počítá
zákon, u koncese však může jít o podmínky různého druhu. HÁCHA, Emil. Tamtéž. s. 270 – 273.
25
Srov. HOETZEL, Jiří. Tamtéž. s. 39.
26
Např. HÁCHA, Emil. Tamtéž. s. 273.
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Rozdíl mezi registrací a povolením se tak jeví pouze ve formě aktu – registrace je jiným
27
aktem dle části 4.správního řádu , povolení je vydáváno ve formě správního aktu. Na obě formy má
adresát po splnění podmínek právní nárok, druhým rozdílem však může být, že v povolení může
správní orgán určit adresátu podmínky pro výkon činnosti, v případě registrace však toto není
možné. Povolení je ze své podstaty konstitutivním aktem, na jehož základě vzniká adresátu nové
právo. Povolení ověřuje splnění zákonných podmínek a samotné může stanovit podmínky další.
Registrace však sama o sobě konstitutivní není, jeví se pouze jako hmotněprávní podmínka vzniku
oprávnění k činnosti jako ostatní zákonné podmínky s tím rozdílem, že registrující orgán ověřuje
splnění podmínek zákonných. Samotné oprávnění však u povolované činnosti vzniká ex actu, u
registrace ex lege.
Registrace a schvalovací akt mohou také v mnohém splývat, jelikož u obou forem nelze v
nich stanovit další podmínky pro výkon registrované či schvalované činnosti.Rozdíl je opět ve formě
aktu – registrace je jiným úkonem, kdežto schvalovací akt je aktem správním. Zásadnější se jeví
rozdíl v časovém sledu právních skutečností: registrace musí proběhnout před započetím činnosti,
kdežto schválení nastává až po započetí činnosti.
Pro úplnost ještě charakterizujme osvědčení, které je také tzv.jiným úkonem, který se liší od
deklaratorního správního aktu v tom, že je vydáváno v případě, kdy o věci není sporu a není nutno
28
využít správní uvážení, či vyložit neurčitý pojem. Osvědčením
se potvrzuje existence či
29
neexistence určitých právních vztahů, osvědčení tedy žádné nové vztahy netvoří, ani je neruší.
Vydání osvědčení nepředchází žádné formalizované řízení, jehož součástí by bylo dokazování,
30
jelikož správní orgán je schopen osvědčení vydat na základě jemu známých skutečností. Co se
týče obrany, osvědčení je jiným úkonem dle části 4.správního řádu, na kterou se některá ustanovení
předcházejících částí (zejména druhé a třetí) použijí obdobně, některá přiměřeně.
3

ÚPRAVA REGISTRACE V CÍRKEVNÍM ZÁKONĚ
Obvykle se rozeznávají církve registrované na tzv. dvou úrovních. Na právní úrovni je
registrovaná každá církev, která splňuje základní podmínky pro přiznání právní subjektivity a
oprávnění k výkonu základních práv dle § 6 církevního zákona. Církvi registrované na druhém
stupni je kromě výkonu základních práv přiznán výkon tzv. zvláštních práv, a to za splnění
přísnějších podmínek, než stačí splnit pro registraci na prvním stupni (§ 7 církevního zákona).
V obou případech církevní zákon v § 14 pro uznání církve jako právnické osoby či pro
přiznání výkonu zvláštních práv církvi stanoví, že „církev a náboženská společnost (…) jsou
registrovány ke dni, kdy rozhodnutí o registraci (…) ministerstva nabylo právní moci“ a „registrované
církvi a náboženské společnosti se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv ke dni, kdy (…)
rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv (…) ministerstvem nabylo právní moci.“
Z uvedeného vyplývá, že pro přiznání statusu právnické osoby je nutné správní rozhodnutí a až jeho
právní mocí dojde k registraci církve, pro případ přiznání církvi zvláštních práv k tomu dojde právní
mocí rozhodnutí ministerstva o tomto přiznání. Samotný zákon uvádí, že k oběma správním aktům
dochází v rámci správního řízení. Toto řízení je zahájeno na návrh církve či náboženské
společnosti, který musí mít zákonem stanovené náležitosti. Pokud návrh tyto náležitosti nemá,
ministerstvo vyzve církev, aby je odstranila a v případě, že je neodstraní, se řízení zastavuje.
Ministerstvo přezkoumává doručený návrh z hlediska splnění náležitostí návrhu, souladu činnosti
církve se základním dokumentem církve a souladu s dalšími podmínkami stanovenými církevním
zákonem. Ministerstvo jde v přezkumu dále, než že by pouze zkoumalo splnění náležitostí návrhu,
ale přezkoumává také samotnou činnost církve a jejího souladu s dalšími zákonem stanovenými
hledisky.
27

Těmito akty se adresátům nezakládají, nemění ani neruší určitá práva, ani se závazně
nedeklaruje, že tyto osoby určitá práva mají nebo nemají. Tím se odlišují od správních aktů.
28
U osvědčení je zřejmá nejednotnost terminologie právních předpisů, jelikož mnohdy je za
osvědčení právním předpisem označen úkon, který je ve své podstatě správním aktem
deklaratorním, či dokonce konstitutivním.
29
Na této charakteristice se shodne většina odborníků, viz např. STAŠA, Josef. Tamtéž. s. 267.
VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář… s, 1220. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2.
aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, 2009. s. 178 – 179.
30
Podrobněji k pojmu osvědčení viz např. VOŽENÍLEK, Bohumil. Osvědčení jako forma správní
činnosti. Správní právo, 1978, č. 2, s. 65 – 74.
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V případě, že ministerstvo shledá, že návrh nesplňuje náležitosti a církev tyto nedostatky
návrhu neodstraní, řízení ministerstvo zastaví bez věcného posouzení návrhu. V případě, že
náležitosti návrh obsahovat bude, ministerstvo dále přezkoumá v řízení soulad činnosti církve
s požadavky církevního zákona, a buď návrhu vyhoví, nebo jej zamítne. Obě tato rozhodnutí jsou
správní akty vydávané dle správního řádu, jsou meritorní a lze se proti nim dle správního řádu
odvolat, případně využít další možnosti nápravy dle správního řádu či využít ochranu ve správním
soudnictví. Lze doplnit, že v případě nevydání rozhodnutí ve lhůtě, lze využít nástrojů ochrany proti
nečinnosti ministerstva. Úkon registrace církve do rejstříku církví a náboženských společností je pak
svázán s právní mocí uvedeného rozhodnutí.
Jak lze z výše uvedeného vyvodit, správní řízení, které probíhá o návrhu církve k uznání za
právnickou osobu či k přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv je zahájeno právě podáním
návrhu, skutečnosti v něm uvedené jsou v průběhu dokazování ověřované a zkoumané a
výsledkem tohoto řízení je vydání buď pozitivního či negativního rozhodnutí, na jehož základě je
následně proveden zápis do rejstříku, tedy registrace.
Na takto popsaný proces lze nazírat ze dvou úhlů pohledu: 1) vydání správního aktu o
návrhu je pouze jednou ze zákonných podmínek registrace, tedy církev skutečně vzniká jako
právnická osoba až samotným zápisem do rejstříku, tedy splněním podmínek stanovených
zákonem, ex lege, z nichž jednou je rozhodnutí ministerstva, či 2) církev jako právnická osoba
vzniká na základě rozhodnutí (okamžikem jeho právní moci) a takto nastalá právní skutečnost je
následně zapisována k okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí do rejstříku, přičemž takto
zapisovaná právní skutečnost nastává ex actu, tedy na základě vydaného rozhodnutí.
První z možností již na první pohled vyhlíží komplikovaně. Pokud bychom přijali takovýto
výklad, vyplývalo by z něj, že jednou z podmínek pro registraci, jíž církev vzniká jako právnická
osoba, je vydání právního aktu, vůči němuž je možné se bránit odvoláním ve správním řízení či
dokonce i správní žalobou ve správním soudnictví. Jeden krok na cestě k registraci tedy požívá
nepoměrně větší ochrany než samotná registrace, tedy samotný akt, který vede ke vzniku církve
jako právnické osoby.
Dle mého je nutno výklad nastolený první možností odmítnout. Vznikala-li by totiž církev jako
právnická osoba až samotnou registrací, kdy by vydání rozhodnutí mělo mít pouze jakousi
podmiňovací povahu, nebylo by nutné tomuto podmiňujícímu aktu přiznávat takovou ochranu pro
adresáta aktu. Spíše je nutné se přiklonit k výkladu poskytnutému ve druhé výše jmenované
možnosti a konstatovat, že taková ochrana je adresátu správního aktu předcházejícímu registraci
poskytnuta právě proto, jelikož tento akt je konstitutivní, zásadním způsobem zasahuje do práv a
povinností vznikajících právnických osob, takže je nutné poskytnout adresátům a jejich právnímu
postavení silné nástroje k jejich ochraně.
4

ZÁVĚR: JE REGISTROVANÁ CÍRKEV SKUTEČNĚ REGISTROVANOU?
Závěrem je nutno konstatovat, že církev jako právnická osoba nevzniká registrací, ale
správním aktem, na nějž navazuje zápis do příslušného rejstříku, který má pouze evidenční
hodnotu. Na základě vydaného rozhodnutí ministerstva je proto vykonán evidenční úkon, i když je
zákonem pro něj použit pojem registrace. Samotný proces vzniku církve jako právnické osoby však
povahu registrace nemá.
Církev jako právnická osoba vzniká na základě správního aktu vydaného orgánem veřejné
moci ve správním řízení, tedy vzniká ex actu. Tímto aktem však není možné pro novou právnickou
osobu stanovit nové, zákonem nepoznané, podmínky k výkonu své činnosti a tento akt je vydáván
v určitých případech po zahájení činnosti církve, v některých případech před zahájením její vlastní
činnosti. Jedná se tak buď o souhlas, či o schvalovací akt.
Oprávnění vykonávat zvláštní práva vzniká taktéž ex actu, čímž aktem je myšlen akt správní,
vydávaný opět ministerstvem ve správním řízení. Zde zákonodárce ani nemá ambici zastírat povahu
aktu přiznání oprávnění tím, že by tvrdil, že jde o registraci. Církev, jíž je přiznáno oprávnění
vykonávat zvláštní práva, je však také zapsána do rejstříku i s informací, která konkrétní práva může
vykonávat. V případě oprávnění k výkonu zvláštních práv však nastává otázka jiná, a to zda se
jedná o přiznávání práv, která jsou primárně ústavněprávními normami dovoleny, či jde o činnosti
primárně státní. Lze konstatovat, že tuto otázku je nutno zodpovědět od práva k právu. Zde pouze
uvedu, že minimálně u práva dle § 7 odst. 1 písm. d) je církevní hodnostář v postavení orgánu
veřejné moci, kdy může konat obřady, u nichž jsou uzavírány církevní sňatky. Je však otázkou, zda
správní akt přiznání právě tohoto práva lze považovat za koncesi, když jím není možné stanovit pro
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další výkon těchto činnosti církvi podmínky. Jinak by bylo možno považovat správní akt přiznání
zvláštních práv za souhlas.
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BUDOVANIE E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Soňa Sopúchová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku E-governmentu v podmienkach
Slovenskej republiky. V úvode článku sa autorka zameriava na objasnenie fenoménu dnešnej doby,
ktorým je informatizácia spoločnosti s poukazom na jednu z jej oblastí, ktorou je E-government.
V ďalšej časti príspevku vysvetľuje autorka úlohu E-governmentu v informačnej spoločnosti a
približuje výhody a taktiež riziká tohto inštitútu. V nasledovnom bode článku poskytuje pohľad na
historický kontext budovania E-governmentu tak na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni
Slovenskej republiky. V tejto súvislosti opisuje najdôležitejšie prijaté dokumenty zaoberajúce sa
elektronizáciou verejnej správy. V poslednej časti článku sa autorka zaoberá súčasným stavom Egovernmentu v Slovenskej republike, kde uvádza jednotlivé služby a úroveň ich elektronizácie
a taktiež stručne načŕta problematiku elektronických rozhodnutí správnych orgánov a ich
preskúmavanie súdmi.
Kľúčové slová: E-government, elektronický výkon verejnej správy, informatizácia spoločnosti,
elektronizácia verejnej správy, súčasný stav E-governmentu, elektronické rozhodnutia.
Abstract: In the presented article the author analyzes E-government in Slovak Republic. At the
beginning of the article author focuses on clarifying of a phenomenon of our times which is
Informatization of Society with reference to one of its areas which is E-government. In the next part
author explains the role of E-government in the Information Society and brings benefits and risks of
this institute. In the following part author provides insight into the historical context of building of Egovernment at European Union level as well as at the level of Slovak Republic. In this context
author analyzes the most important adopted documents dealing with E-government. In the last part
of the article author discusses the current state of E-government in Slovak Republic, states
individual services and their level of electronization and briefly outlines problems of electronic
decisions and their reviewing by courts.
Key words: E-government, electronic execution of public administration, informatization of Society,
electronization of public administration, the current state of E-government, electronic decisions.
1

ÚVOD
Veda a technika zabezpečili v posledných desaťročiach obrovský posun pre spoločnosť.
Dvadsiate storočie je v tejto súvislosti charakteristické významnými výsledkami ľudského myslenia,
za ktoré sa považujú najmä počítače a počítačové programy. S týmito výdobytkami modernej doby
súvisia informačné a komunikačné technológie akými sú platobné karty, televízia či telefóny, ktoré
dnes používame takmer všetci. V súčasnosti stále prebiehajúci explozívny rozvoj informačných
a komunikačných technológií postupne mení industriálnu spoločnosť na spoločnosť informačnú,
1
pričom vzhľadom na rýchlosť týchto zmien sa niekedy hovorí aj o informačnej revolúcii.
Rozmach informačnej spoločnosti a zabezpečenie možnosti využívania potenciálu
informačných a komunikačných technológií pre ľudí sa stáva súčasťou programových výhlasení vlád
viacerých vyspelých štátov sveta. Európska únia vyvíja dlhodobo úsilie o modernizáciu s cieľom stať
sa najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou ekonomikou a v oblasti informatizácie vedie
rozsiahlu agendu s názvom Informatizácia spoločnosti. Ide o postupný prechod k maximálnemu
využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského,
politického a hospodárskeho života. Pojem Informatizácia spoločnosti je často diskutujúcim pojmom,

1
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internete:

ktorý v sebe zahŕňa množstvo kategórií, pričom za hlavné sa považujú digitálna gramotnosť,
dostupnosť a bezpečnosť internetu a moderné verejné služby.
V nadväznosti na poslednú menovanú kategóriu možno konštatovať, že fenomén
informatizácie spoločnosti zohráva veľký význam aj vo verejnej správe. Potvrdzuje to taktiež
skutočnosť, že jednou zo súčastí procesu informatizácie spoločnosti je informatizácia verejnej
správy, ktorá sa okrem pomenovaní ako elektronické vládnutie či elektronická verejná správa
najčastejšie označuje medzinárodným výrazom E-government.
2

VÝZNAM E-GOVERNMENTU
Pri objasňovaní inštitútu E-governmentu sa možno stretnúť s rôznymi ponímaniami. Za
ustálený sa v teórii považuje názor Európskej komisie, ktorá definovala E-government ako:
„Zavádzanie informačno-komunikačných technológií do verejnej správy spoločne s organizačnými
zmenami, novými postupmi a zručnosťami v snahe zvýšenia efektívnosti pri poskytovaní služieb,
2
zvýšenia transparentnosti a posilnenia verejnej politiky.“
Zjednodušene povedané, ide o aktivity verejnej správy, ktoré sú sprístupnené elektronickou
formou, a to prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Rozoznávame štyri hlavné
okruhy služieb, ktoré možno uskutočňovať aj v elektronickej podobe:
1. Poskytovanie rôznorodých informácií občanom prostredníctvom internetu.
2. Obojsmerná komunikácia medzi úradom a občanmi či podnikateľmi a medzi úradmi navzájom.
3. Vykonávanie peňažných transakcií.
4. E-governance - Správa vecí verejných. Ide o rozšírenie princípov E-governmentu aj na
obyvateľstvo, vďaka čomu sa toto môže podieľať na správe vecí verejných prostredníctvom
3
využívania informačných a komunikačných technológií.
E-government v širšom zmysle môžeme taktiež vnímať ako spôsob, akým je zabezpečená
komunikácia medzi občanom a štátom prostredníctvom všade dostupného internetového pripojenia.
Táto digitálna interakcia prebieha na viacerých úrovniach:
1. G2A (Government to Administration) – elektronická komunikácia medzi verejnou správou
a administratívou
2. G2B (Government to Businesses) – elektronická komunikácia verejnej správy s podnikateľským
sektorom
3. G2C (Government to Citizens) – elektronická komunikácia medzi verejnou správou a občanmi
4. G2E (Government to Employees) – elektronická komunikácia v rámci inštitucií verejnej správy
5. G2G (Government to Governments) – vzájomná elektronická komunikácia medzi inštitúciami
4
verejnej správy.
Jedným z hlavných prínosov E-governmentu je dosiahnutie efektívnejšej a transparentnejšej
verejnej správy, ktorá sa vďaka jednoduchému prístupu k úradným informáciám stáva bližšou
občanom. Informatizácia verejnej správy taktiež zabezpečuje zníženie nákladov tak na strane štátu,
ako aj na strane občanov a podnikateľov, ďalej zníženie neproduktívne stráveného času, keďže
elektronická forma ponúka možnosť vybavenia úradnej záležitosti z domu či kancelárie.
V neposlednom rade E-government zaisťuje vyššiu participáciu samotných občanov na výkone
verejnej správy, a to prostredníctvom možnosti diskutovať alebo navrhovať pripomienky. Navyše,
premena väčšiny služieb verejnej správy z papierovej podoby na elektronickú formu je pozitívna
z hľadiska ochrany životného prostredia.
Okrem spomenutých prínosov, E-government prináša ďalšiu výhodu, ktorú v praxi pocíti
väčšina občanov. Kým v súčasnosti neexistuje elektronická komunikácia medzi jednotlivými
inštitúciami verejnej správy a nie sú dostupné, s výnimkou Obchodného registra, centrálne online
registre údajov, občan musí predkladať kvôli vybaveniu jednej záležitosti na rôznych úradoch tie isté
doklady a materiály opakovane. V rámci správne fungujúceho E-governmentu by bol tento proces
zabezpečený inak. Akonáhle by občan predložit určité materiály či doklady s relevantnými údajmi
2
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jednému úradu, tento by mal povinnosť ich zaevidovať do systému. Ďalšie orgány verejnej správy,
ktoré by občan pri vybavovaní svojej záležitosti navštívil, by boli povinné používať už dostupné
údaje. Týmto spôsobom by sa eliminovala povinnosť občana materiály a doklady neustále
predkladať, čím by zároveň došlo k zeefektívneniu procesov vo všetkých oblastiach, v rámci ktorých
dochádza k interakcii verejnej správy s občanmi či podnikateľskými subjektmi.
Informatizácia verejnej správy je nepochybne pozitívny krok smerom k modernizácii štátu
a k zlepšeniu služieb občanom. Avšak, aj tento proces je sprevádzaný nevýhodami a rizikami.
Nízka digitálna gramotnosť sa považuje za jednu z hlavných nevýhod informatizácie verejnej
správy. Ide o rozhodujúcu skutočnosť, že populácia v rámci Slovenskej republiky má počítačové
zručnosti na nedostatočnej úrovni, čo znemožňuje využívanie a vybavovanie záležitostí
v elektronickej forme. S nízkou digitálnou gramotnosť súvisí ďalšia nevýhoda spočívajúca vo
zvýšených nákladoch na vzdelávanie a informačné kampane, nakoľko ak má štát záujem
poskytovať kvalitné elektronické služby E-governmentu, je nutné, aby dochádzalo ku školeniam
obyvateľov a rovnako aj zamestnancov verejnej správy, pretože zavedenie elektronických služieb
bude mať za následok zmenu pracovných procesov.
Medzi riziká, ktoré prináša informatizácia verejnej správy a s tým súvisiaci virtuálny priestor
sa zaraďuje problematika bezpečnosti. V rámci jednotlivých verejných služieb sú spracovávané
citlivé informácie o občanoch či podnikateľských subjektoch. Taktiež prebiehajú konania, v ktorých
sa rozhoduje o právach a povinnostiach konkrétnych osôb. Je preto nutné zabezpečiť komplexnú
bezpečnosť informačných systémov elektronickej verejnej správy, ochranu osobných údajov
nachádzajúcich sa v informačných systémoch a rovnako ochranu kritickej infraštruktúry pred
5
rôznymi útokmi.
Ďalším bodom, ktorý výrazne ovplyvňuje oblasť E-governmentu je otázka finančných
prostriedkov. V roku 2006 bol vládou schválený Operačný program Informatizácia spoločnosti. Ide
o referenčný dokument, na základe ktorého sa poskytuje všetkým projektom informatizácie
spoločnosti podpora zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a to v súlade s cieľom Európskej únie
vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku. Jednou z troch prioritných osí Operačného
programu Informatizácia spoločnosti je Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb, na ktorú sú alokované prostriedky zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu vo výške
6
879.350.829,-eur. Dôvodom chápania finančnej stránky E-governmentu ako rizikovej je skutočnosť,
že práca s eurofondami je neefektívna. Doterajšie skúsenosti poukazujú na fakt, že síce dochádza
k využitiu veľkého množstva peňazí, avšak bez ohľadu na koordináciu jednotlivých projektov. Z toho
dôvodu postupuje Slovenská republika v budovaní E-governmentu pomaly a v súvislosti
s hodnotením informatizácie verejnej správy sa opakovane nachádza na chvoste rebríčka štátov
Európskej únie. Je zaujímavé, že v iných oblastiach, napríklad v oblasti uskutočňovania
štrukturálnych reforiem sa Slovenská republika zaraďuje k tým úspešnejším krajinám, avšak
v oblasti informatizácie dosahujú mnohé postsocialistické štáty oveľa lepšie výsledky.
3

BUDOVANIE E-GOVERNMENTU
Pred rozborom procesu zavádzania E-governmentu v Slovenskej republike je potrebné
stručne priblížiť túto problematiku z pohľadu Európskej únie. Prelomovým dokumentom pre začiatok
budovania informačnej spoločnosti v Európskej únii sa stala Bangemannova správa diskutovaná v
rámci summitu Európskej únie na ostrove Korfu v roku 1994. Ide o akčný plán európskych štátov,
ktorý obsahoval zásadné odporúčania a programy pre vytváranie globálnej informačnej spoločnosti.
V tomto dokumente bol za prioritný označený program Výmena údajov medzi úradmi.
V roku 2000 prijala Európska komisia Iniciatívu eEurope – informačná spoločnosť pre
všetkých. Východiskom pre tento krok bolo poznanie, že informatizácia má veľký význam pre
ekonomický rast a zvýšenie zamestnanosti.
Ďalším dôležitým krokom v procese vytvárania informačnej spoločnosti bolo prijatie
Programu eEurope 2005, ku ktorému došlo na rokovaní Rady Európskej únie v Seville v júni v roku
2002. Podľa tohto dokumentu mala mať Európa vo všetkých oblastiach spoločenského života
5

Kritická infraštruktúra je tá časť infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy,
zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie spôsobí ohrozenie alebo
narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva.
Dostupné na internete: http://www.minv.sk/?ochrana-kritickej-infrastruktury.
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moderné verejné služby online. Program eEurope 2005 stanovil v súvislosti s jednotlivými rezortmi
7
konkrétne podprogramy, ktorými sú E-government, E-learning, E-health, E-business a E-inclusion.
V roku 2005 bol dovtedajší Program eEurope 2005 nahradený novým strategickým
dokumentom s názvom Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť.
Iniciatíva i2010 zabezpečila platformu Európskej únie pre budovanie informačnej spoločnosti
v rokoch 2005 až 2010 a vyjadrila názor, že informačné a komunikačné technológie sú schopné vo
8
veľkej miere prinášať prospech tak ekonomike ako aj spoločnosti a životu jednotlivcov. Významnou
a neoddeliteľnou súčasťou Iniciatívy i2010 bol Akčný plán elektronickej verejnej správy i2010.
Členské štáty sa v ňom zaviazali plniť úlohy všeobecne prístupnej elektronickej verejnej správy a
zabezpečiť, aby do roku 2010 všetci občania využívali vo veľkej miere výhody elektronickej verejnej
správy a aby európska verejná správa poskytovala verejnosti prístupnejšie a dôveryhodnejšie
informácie a služby, a to prostredníctvom inovačného využívania informačných a komunikačných
9
technológií.
V závere analýzy budovania informačnej spoločnosti a E-governmentu v rámci Európskej
únie je potrebné spomenúť najnovší dokument pre oblasť informatizácie, ktorým je Digitálna agenda
2010-2015,prijatá v Bruseli v auguste v roku 2010. Ide o novú stratégiu Európskej únie, ktorá tvorí
rámec pre celkovú politiku v digitálnej oblasti. Digitálna agenda tvorí jednu zo siedmich hlavných
oblastí Lisabonskej Stratégie Európa 2020 a je zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy pre
Európsku úniu, ktorou je maximalizácia využívaniainformačných a komunikačných technológií.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 nebola v prvých rokoch jej
existencie vytvorená žiadna ucelená stratégia upravujúca oblasť E-governmentu. V súvislosti
s ďalším obdobím je potrebné spomenúť rok 1999, kedy bola prijatá Stratégia reformy verejnej
správy Slovenskej republiky. Tento dokument mal význam pre rôzne oblasti verejnej správy a okrem
iného obsahoval prvú nepriamu zmienku o E-governmente, nakoľko uvádzal potrebu informatizácie
verejnej správy.
Kľúčovým impulzom pre prípravu strategických dokumentov upravujúcich E-government bol
až prístupový proces Slovenskej republiky do Európskej únie. Od roku 2001 došlo k prijatiu
viacerých dokumentov zaoberajúcich sa problematikou informatizácie spoločnosti, ktorými
Slovenská republika deklarovala, že budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti a jednej z jej
kľúčových oblastí - E-governmentu, sa stane v nasledujúcich rokoch jednou z jej hlavných priorít.
Ide najmä o tieto východiskové dokumenty: Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej
republike, Stratégia informatizácie spoločnosti v Slovenskej republiky, Akčný plán realizácie
stratégie informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike, Stratégia informatizácie spoločnosti na
roky 2009-2013 a Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskado roku 2010.
Základným krokom v rámci informatizácie verejnej správy v Slovenskej republike bolo prijatie
Stratégie informatizácie verejnej správy. Ide o dokument zásadného významu pre riadenie procesu
informatizácie verejnej správy. Bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 131/2008
v roku 2008. Stratégia obsahuje plánované ciele v súvislosti so zavádzaním E-governmentu
a taktiež upravuje kritériá financovania elektronizácie verejnej správy, pričom ako spôsob
predpokladá prepojenie zdrojov zo štátneho rozpočtu s prostriedkami zo štrukturálnych fondov.
Na Stratégiu informatizácie verejnej správy nadväzuje ďalší významný dokument, ktorý bol
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 331/2008 v roku 2008 pod názvom Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy. Ide o rozsiahly dokument venujúci sa princípom
budovania E-governmentu. Ťažisko tejto koncepcie tvoria informačné systémy, konkrétne princípy,
priority a architektúra integrovaných informačných systémov, pričom cieľom rozpracovania je
10
zabezpečenie bezproblémovej interoperability a nezávislosť na technologických platformách.
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Na základe Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky a
Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 bola vypracovaná Cestovná mapa
zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Vláda Slovenskej republiky ju prijala uznesením
č. 837/2005 v roku 2005. Tento dokument poskytuje komplexné návrhy pre budovanie elektronickej
verejnej správy prostredníctvom zavádzania elektronických služieb a taktiež obsahuje časový
harmonogram implementácie všetkých činností, ktoré sa majú v budúcnosti zrealizovať.
V roku 2011 bol schválený ďalší dokument pod názvom Revízia budovania E-governmentu,
ktorý nie je považovaný za novšiu alternatívu existujúcich strategických dokumentov, ale ide
o hodnotiaci materiál, ktorý analyzuje praktickú rovinu implementácie jednotlivých projektov
súvisiacich s E-governmentom.
Okrem vyššie uvedených strategických dokumentov je pre budovanie E-governmentu dôležité
taktiež legislatívne pozadie. Základný právny rámec pre túto oblasť tvoria tri zákony, a to:
- zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise,
- zákon č. 22/2004 Z. z o elektronickom obchode,
- zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v súčasnej dobe stále absentuje právny predpis,
ktorý by komplexne riešil celú problematiku E-governmentu a umožňoval by realizáciu jednotlivých
elektronických služieb. V blízkej budúcnosti by sa tento zásadný problém mohol vyriešiť, nakoľko sa
momentálne v legislatívnom procese nachádza návrh Zákona o elektronickom výkone verejnej
moci, pričom dňa 28.2.2013 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie. Samotné prijatie
zákona je však stále v nedohľadne, a to z dôvodu veľmi vysokého počtu navrhovaných pripomienok.
Nový zákon by mal zaviesť elektronické schránky, identifikáciu osôb, elektronické podanie
či elektronické doručovanie a ďalšie inštitúty, ktoré by spolu s Ústredným portálom verejnej správy
a elektronickým podpisom mohli výrazne zeefektívniť rozvoj elektronických služieb v Slovenskej
republike.
Okrem strategických dokumentov a legislatívnej pripravenosti sú pre budovanie Egovernmentu dôležité aj ďalšie kroky. V prvom rade je potrebné spomenúť nutnosť zabezpečenia
a fungovania spoločnej technickej a komunikačnej infraštruktúry. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť
základné registre verejnej správy ako Register fyzických osôb, Register právnických subjektov
11
a podnikateľov, Register priestorových informácií, Register adries a pod.
Navyše, jednotlivé
inštitúty E-governmentu možno realizovať iba pri plnohodnotnej funkčnosti spoločných modulov
Ústredného portálu verejnej správy akými sú elektronické doručovanie, elektronická podateľna,
platobný modul a pod. Ďalším faktorom, ktorý významne ovplyvňuje proces informatizácie verejnej
správy je plošná dostupnosť širokopásmového internetu, na ktorý je naviazaný veľký počet
elektronických služieb. Skutočnosť, že pokrytie širokopásmovým internetom je v Slovenskej
republike fragmentované a navyše budované pomalým tempom, predstavuje spomalenie
elektronizácie verejnej správy. V súčasnosti možno konštatovať, že internet ešte nie je dostupnou
súčasťou každej domácnosti či firmy, dokonca ak sa pozrieme do oblasti verejnej správy, až 1/3
12
obecných úradov nedisponuje internetovým pripojením.
4

SÚČASNÝ STAV E-GOVERNMENTU
Európska únia má dlhodobý záujem o vybudovanie informačnej spoločnosti, v ktorej by
fungovala verejná správa aj v elektronickej podobe. Spomedzi množstva služieb, ktoré občania
a podnikatelia v rámci verejnej správy využívajú, vybrala Európska únia 20základných kategórií,
ktoré by mali byť poskytované v elektronickej forme. Rada Európskej únie necháva tieto konkrétne
služby za účelom kontroly plnenia stanovených cieľov opakovane vyhodnocovať.
Pre posudzovanie miery elektronizácie bola definovaná stupnica s úrovňami 0 – 4, ktorá
rozpoznáva mieru elektronizácie, a to nasledovne:
0. Úroveň: Inštitúcie verejnej správy nemajú internetovú stránku alebo na internetovej stránke
neposkytujú potrebné informácie. Občan si musí vybaviť svoju úradnú záležitosť osobne, klasickým
papierovým spôsobom.
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Revízia budovania E-governmentu. Dostupné na internete: http://www.informatizacia.sk/reviziabudovania-egovernmentu/9777s
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I. Úroveň: Informatívne služby - Inštitúcie verejnej správy majú svoje vlastné internetové stránky, na
ktorých poskytujú informácie o dostupných verejných službách, úradných hodinách alebo tlačivách.
II. Úroveň: Jednostranne interaktívne služby- Inštitúcie verejnej správy zabezpečujú na svojich
internetových stránkach okrem informácií taktiež možnosť stiahnutia rôznych formulárov, ktoré však
po vyplnení musí občan fyzicky doručiť konkrétnemu poskytovateľovi služby.
III. Úroveň: Obojstranne interaktívne služby - Inštitúcie verejnej správy poskytujú možnosť
elektronického vyplnenia formulára, jeho odovzdanie, autorizáciu a overenie pravosti.
IV. Úroveň: Transakčné služby – Inštitúcie verejnej správy umožňujú elektronické podanie žiadosti
a získanie elektronického výstupu určitej služby. V rámci Slovenskej republiky ide o cieľovú úroveň
informatizácie.
Podľa dostupných informácií v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti
možno zhrnúť, že na I. úrovni sa momentálne nachádza 11 služieb, napríklad osobné doklady,
oznámenia polícii, úradné výpisy z matriky, zdravotnícke služby či oznámenia o presťahovaní. Na II.
úrovni sú poskytované 2 služby, a to registrácia motorových vozidiel, verejné knižnice. Na III. úrovni
sú poskytované rovnako 2 služby, napríklad vyhľadávanie pracovného miesta. Transakčnú čiže
najvyššiu IV. úroveň dosahuje 5 služieb, a to najmä služby pre podnikateľov ako podávanie
elektronických výkazov v súvislosti so sociálnymi dávkami pre zamestnancov v rámci Sociálnej
poisťovne, daň z príjmu právnickej osoby, colné vyhlásenie, verejné obstarávanie. V prípade služieb
13
pre občanov dosahuje túto úroveň služba daň z príjmu fyzickej osoby.
Modernizácia verejnej správy je jedným zo záväzkov, ktoré prijala vláda v rámci svojho
programového vyhlásenia ešte v roku 2006. Okrem elektronizácie jednotlivých služieb a verejných
registrov by sa mal tento proces vyvíjať ďalej a dospieť až k elektronizácii celého správneho
konania. Uskutočňovanie správneho konania v elektronickej podobe by si vyžadovalo zmeny
jednotlivých platných ustanovení Správneho poriadku, napríklad úprava podania, doručovania,
predkladania dôkazov, oznámenia rozhodnutia, okamih platnosti, právoplatnosti a vykonateľnosti
rozhodnutia a ďalšie. V prípade vydávania rozhodnutí správnych orgánov v elektronickej podobe sa
následne natíska otázka možného preskúmania takého rozhodnutia súdmi, konkrétne v rámci
správneho súdnictva. V súčasnosti neexistuje procesný predpis, ktorý by upravoval problematiku
správneho súdnictva samostatne. Táto oblasť nachádza svoje vyjadrenie v Piatej časti Občianskeho
súdneho poriadku s názvom Správne súdnictvo, pričom do budúcnosti sa uvažuje nad vyňatím
správneho súdnictva z tohto kódexu a jeho upravením v rámci samostatného právneho priedpisu.
Podľa § 244 prvej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku: „V správnom súdnictve
preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí
a postupov orgánov verejnej správy.“ Pri riešení otázok, ktoré nie sú osobitne upravené v piatej
časti sa primerane použijú ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku.
Konanie v rámci preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdmi sa začína na návrh, ktorým je
žaloba alebo opravný prostriedok. Podľa § 42 ods. 1 štvrtej hlavy prvej časti Občianskeho súdneho
poriadku možno podanie urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo
telefaxom. V prípade podania urobeného prostredníctvom elektronických prostriedkov, toto je
potrebné doplniť písomne alebo ústne do zápisnice, a to do troch dní. Avšak, pokiaľ ide o podanie
podpísané zaručeným elektronickým podpisom, toto doplniť netreba. Na tomto prípade možno
konštatovať čiastkovú elektronizáciu v rámci konania pred súdom. Keďže ide o paragraf
nachádzajúci sa v prvej časti Občianskeho súdneho poriadku, je možné ho aplikovať taktiež na
správne súdnictvo. Ďalšie ustanovenia upravujúce problematiku správneho súdnictva súdom ku
dnešnému dňu neumožňujú po preskúmaní rozhodnutia vydať rozhodnutie v elektronickej podobe.
Rovnako nie je takáto možnosť upravená ani v ostatných častiach Občianskeho súdneho poriadku.
V súčasnosti prerozdeľuje Slovenská republika 70% výdavkov verejného rozpočtu na oblasť
fungovania základných funkcií verejnej správy. Avšak, z dôvodu nedostatočného prepojenia
jednotlivých služieb verejnej správy a nizkej úrovne informatizácie, slovenský občan trávi
14
navštevovaním verejných inštitúcií a vybavovaním svojich úradných záležitostí 5 dní ročne.
V niekoľkých európskych štátoch sa úspech a potenciál elektronického výkonu verejnej správy
prejavuje už naplno. Ako príklad možno uviesť Dánsko, kde elektronické faktúrovanie ušetrí
13
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daňovníkom 150 miliónov eur ročne alebo Belgicko, kde sú zdravotne postihnuté osoby schopné
15
zabezpečiť si rôzne výhody cez internet, a to v priebehu niekoľkých sekúnd namiesto 3 týdňov.
5

ZÁVER
E-government sa chápe ako nový a fundamentálne odlišný princíp fungovania verejnej
správy, kedy väčšina administratívnych úkonov prechádza z občana na proaktívnu verejnú správu,
čím sa táto výrazne k občanovi približuje.
Napriek skutočnosti, že Slovenská republika v porovnaní s ostatnými členskými štátmi
Európskej únie v informatizácii zaostáva, je potrebné zdôrazniť, že nejde o stagnáciu, nakoľko
v poslednom období je zaznamenaný pokrok.
Za pozitívne výsledky možno považovať prijatie viacerých strategických dokumentov
a akčných plánov, z ktorých mnohé sa stali základom pre ďalší postup, taktiež vypracovanie
paragrafového znenia návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý ak bude prijatý,
stane sa primárnou komplexnou platformou pre E-government v Slovenskej republike. V súvislosti
s informovanosťou verejnosti možno v poslednom období registrovať rôzne informačné tabule, ktoré
poskytujú občanom poznatky o elektronickej verejnej správe, čo možno považovať za jednu
z čiastkových pozitívnych zmien v doterajšom prístupe v tejto oblasti.
Napriek vyjadrenému miernemu pokroku je však nutné konštatovať, že za posledných 10
rokov nebol E-government skutočnou prioritou vlády. V období rokov 2000 - 2006 bolo v Európskej
únii z európskych fondov investovaných do informatizácie spoločnosti v priemere 7,3%, zatiaľ čo
16
v Slovenskej republike iba 0,9% , čo možno považovať za jeden z hlavných dôvodov prečo
Slovenská republika zaostáva za ostatnými štátmi európskej dvadsaťsedmičky.
V niektorých oblastiach verejnej správy boli prostredníctvom noviel zákonov zavedené
podmienky pre elektronický výkon vybraných úkonov. Ide napríklad o Zákon o obchodnom registri,
Zákon o správe daní a poplatkov alebo Colný zákon. Avšak, v tomto prípade išlo o nekoordinované
implementovanie elektronických služieb, kde došlo k prijatiu vlastných spôsobov elektronickej
komunikácie. Na jednej strane to možno považovať za jeden z reálnych výsledkov procesu
informatizácie verejnej správy, no na strane druhej tento izolovaný spôsob budovania Egovernmentu je nekoncepčný a v prípade pokračovania by v konečnom dôsledku nepriniesol želaný
výsledok.
Záverom možno sumarizovať, že E-government v Slovenskej republike má pred sebou ešte
dlhú cestu. Jeho úspešné dobudovanie si vyžaduje splnenie viacerých dôležitých krokov. Okrem
technickej, bezpečnostnej a legislatívnej pripravenosti je nutné informovať verejnosť, občanov
a podnikateľov s cieľom aktivovať ich záujem o digitálne vzdelávanie.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja číslo APVV-0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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ELEKTRONIZÁCIA NA ÚSEKU KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ,
SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY VÝVOJA
Jana Elzerová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Témou článku je elektronizácia na úseku katastra nehnuteľností, jeho súčasný stav
a perspektívy vývoja s osobitným zameraním na nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý by mal
nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť a analyzovať jednotlivé
zmeny týkajúce sa elektronizácie, ktoré prináša nový zákon o katastri nehnuteľností. Cieľom
predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok na modernizáciu katastra nehnuteľností,
ktorými sa majú reflektovať spoločenské požiadavky, predovšetkým v podobe vytvorenia
komplexného elektronického systému na úseku katastra nehnuteľností.
Kľúčové slová: Zákon o katastri nehnuteľností, kataster nehnuteľností, elektronizácia, správa
katastra, vlastnícke právo, princíp právnej istoty, konanie o povolení vkladu.
Abstract: The topic of the article is the issue of computerization of the Land register, the current
situation and the perspective of its development with special focus on the new Cadastral Act, which
st
should come into effect on 1 January 2014. The article analyses individual transformations in
process of computerization, which brings the new Cadastral Act.The aim of the presented bill is to
create conditions for modernization of land register, which should reflect societal requirements,
especially in the form of a comprehensive electronic systemin the field of land register.
Key words: Cadastral Act, land register, computerization, district cadastral registry, property right,
principle of legal certainty, procedure to permit the contribution.
1

ÚVOD
1. januára 2014 má nadobudnúť účinnosť nový Zákon o katastri nehnuteľností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o katastri nehnuteľností“), ktorý bol predložený
Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového
konania.
Cieľom predloženého návrhu zákona je naplnenie koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností
vytýčenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci uvedenej
koncepcie bola stanovená realizácia projektu „Operačný program informatizácie spoločnosti Elektronické služby katastra nehnuteľností“, ktoré predstavujú komplexné zavedenie elektronických
služieb na úseku katastra nehnuteľností.
Zefektívnenie služieb poskytovaných katastrom nehnuteľností, pod ktorým sa rozumie
predovšetkým úplné zavedenie elektronických služieb katastra tak pre verejnosť, ako aj pre orgány
štátnej správy a samosprávy sa má dosiahnuť vytvorením centrálneho informačného systému
katastra nehnuteľností. Zo všeobecnej časti dôvodovej správy predloženého návrhu zákona o
katastri nehnuteľností vyplýva, že dosiahnutím požadovaného stupňa informatizácie sa zároveň
umožní zavedenie a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií. Hlavným
prínosom v porovnaní so súčasným právnym stavom je poskytovanie informácií prostredníctvom
elektronických služieb nielen pre informatívne účely, tak ako je tomu v súčasnosti, ale aj pre právne
účely.
Zákonodarca zveril orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, predovšetkým v
rámci konania o povolení vkladu, rozhodovanie o vzniku, zmene, zániku vlastníckeho práva (a iných
vecných práv) k nehnuteľnostiam, ktoré ako Ústavou Slovenskej republiky garantované právo je
potrebné rešpektovať a zaručiť mu maximálnu mieru právnej istoty. Zabezpečenie princípu právnej
istoty vo vzťahu k vlastníckym a iným právam k nehnuteľnostiam, kladie zvýšené požiadavky na
rýchle a kvalitné poskytovanie služieb katastrom nehnuteľností. Možno konštatovať, že zavedením
komplexných elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností sa dosiahne vybudovanie
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moderného systému katastra nehnuteľností, ktorého základom bude efektívne poskytovanie údajov
a sprehľadnenie výkonu všetkých činností poskytovaných katastrom nehnuteľností.
Za účelom zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zjednodušenia a lepšieho
prístupu k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností, Úrad geodézie, kartografie a katastra
17
pristúpil k vypracovaniu katastrálneho zákona ako celku.
Nasledovné časti predloženého príspevku objasňujú jednotlivé kroky smerujúce k budovaniu
komplexného systému elektronizácie na úseku katastra nehnuteľností, ktorý má zavŕšiť nová právna
úprava, ktorej navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2014.
2

CENTRÁLNY SYSTÉM KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Ťažiskovou úlohou predloženého návrhu zákona o katastri nehnuteľností je vybudovanie
Centrálneho systému katastra nehnuteľností za účelom poskytovania údajov z katastra na
centrálnej úrovni v rámci celého územia Slovenskej republiky. Údaje z katastra nehnuteľností sa
18
zároveň stanú podkladom pre budovanie iných informačných systémov verejnej správy.
Údaje z katastra nehnuteľností bude poskytovať Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky prostredníctvom správy katastra alebo prostredníctvom právnickej osoby
zriadenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky alebo prostredníctvom
19
osvedčujúcej osoby (integrované obslužné miesta) . Z uvedeného možno konštatovať, že do
kompetencií Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sa zavádza poskytovanie
údajov z katastra, a to konkrétne jeho premietnutím v ustanovení § 9 nového zákona o katastri
nehnuteľností. Predmetné ustanovenie § 9 ustanovuje pôsobnosť Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku katastra
nehnuteľností. K zakotveniu novej kompetencie došlo v nadväznosti na zavedenie centrálneho
systému katastra nehnuteľností, ktorý bude spravovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky bude poskytovať
údaje v papierovej podobe vo forme výstupov a údaje v elektronickej podobe vo forme odpisov
podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy. Úrad geodézie, kartografie a katastra
20
Slovenskej republiky bude poskytovať výstupy alebo odpisy iba vo forme verejných listín.
Prínosom vybudovania „Centrálneho systému katastra nehnuteľností“ je aj skutočnosť, že všetky
správy katastra na území Slovenskej republiky budú mať prístup ku všetkým údajom katastra
nehnuteľností, pokiaľ budú vedené v elektronickej podobe. Pod podmienkou, že požadované údaje
sú vedené v elektronickej podobe, si fyzické a právnické osoby budú môcť vyžiadať údaje vo forme
výstupu alebo odpisu od ktorejkoľvek správy katastra.
Novelou katastrálneho zákona č. 304/2009 Z. z., ktorá reagovala na spoločenskú potrebu
elektronizácie štátnej správy a zavedenie informatizácie bola zavedená elektronická podoba
katastrálneho operátu. Nová právna úprava naďalej umožňuje prostredníctvom katastrálneho
portálu získavať údaje z katastrálneho operátu, ktoré sú verejne prístupné bezplatne.
Z uvedeného vyplýva, že nová právna úprava ponecháva možnosť využívať dostupnosť
informácií z katastrálneho operátu, ktoré však majú len informatívny charakter. Významným
prínosom navrhovaného znenia zákona o katastri nehnuteľností je právna úprava, v zmysle ktorej
bude možné elektronicky poskytovať údaje z katastra, ktoré budú použiteľné aj na právne úkony.
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Dôvodová správa – všeobecná časť k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Bližšie pozri:
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=5543&docEID=273095&docFormEID=14&docTypeEID=5&langEID=1&tStamp=2012121
1140834200
18
Ustanovenie § 2 návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a dopnení niektorých
zákonov. Bližšie pozri:
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2.1

Vedenie listov vlastníctva v elektronickej podobe
V súčasnej právnej úprave, resp. v zákone NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“) v znení
neskorších predpisov definícia pojmu listu vlastníctva absentovala. Z tohto dôvodu nový návrh
zákona o katastri nehnuteľností v ustanovení § 3 odsek 24 vo vymedzení pojmov zakotvuje definíciu
listu vlastníctva, ktorým je súbor údajov o nehnuteľnosti alebo skupine nehnuteľností, o vlastníkoch
a iných oprávnených osobách, o právach k nehnuteľnostiam a o iných skutočnostiach súvisiacich
s nehnuteľnosťami. List vlastníctva je vedený v informačnom systéme katastra nehnuteľností a je
spravovaný pre nehnuteľnosť alebo súbor nehnuteľností, ktoré majú totožného vlastníka alebo
21
totožných spoluvlastníkov, v jednom katastrálnom území.
Súčasná právna úprava rozlišuje originál listu vlastníctva, ktorý je vedený v papierovej
podobe, ktorý v zmysle § 10 katastrálneho zákona nemožno vydať nikomu.List vlastníctva je vedený
aj v elektronickej podobe prostrednístvom katastrálneho portálu, kde slúži na informatívne účely.
Významnou zmenou, ktorej zavedenie predpokladá nový katastrálny zákona v súvislosti s
elektronizáciou na úseku katastra nehnuteľností je, že sa listy vlastníctva budú viesť len
22
v elektronickej podobe, čím sa odstráni duálne evidovanie toho istého údaja.
2.2

Návrh na začatie katastrálneho konania
Súčasný katastrálny zákon v ustanovení § 4 upravuje zápis práv k nehnuteľnostiam.
V zmysle uvedeného ustanovenia sa práva k nehnuteľnostiam zapisujú vkladom práv
k nehnuteľnostiam, záznamom práv k nehnuteľnostiam a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam.
Právna teória upozorňovala na nevhodnosť zaradenia ustanovenia o zápise poznámky do § 4,
nakoľko poznámkou sa práva k nehnuteľnosti nezapisujú. Na túto skutočnosť poukázal aj Najvyšší
súd Slovenskej republiky v rozsudku zo dňa 30.10. 2003 sp. zn. Sžo-KS 145-146/03, v ktorom
23
výslovne uvádza, že poznámkou sa nezapisujú práva k nehnuteľnostiam.
Nedostatok v súčasnej právnej úprave odstraňuje nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý
v § 19 odseku 3 osobitne ustanovuje, že práva k nehnuteľnostiam sa zapisujú do katastra len
v konaní o vklade a v konaní o zázname.
Nový zákon o katastri nehnuteľností definuje v ustanovení § 19 katastrálne konanie
nasledovne: „V katastrálnom konaní správa katastra rozhoduje o právach k nehnuteľnostiam,
vykonáva zápis údajov o právach k nehnuteľnostiam do katastra, zápis iných údajov
o nehnuteľnostiach do katastra, vykonáva prešetrovanie údajov katastra, revíziu údajov katastra
a obnovuje katastrálny operát.” Ustanovenie § 19 odsek 2 ďalej obsahuje taxatívny výpočet druhov
katastrálnych konaní, ktorými sú: konanie o vklade, zázname, poznámke, aktualizácia údajov
katastra, prešetrovanie údajov katastra, konanie o oprave chyby, konanie o zmene hraníc
katastrálnych území, konanie o obnove katastrálneho operátu a revízia údajov katastra. Katastrálne
konanie sa začína na návrh, ktorý možno podať v papierovej alebo elektronickej podobe.
Odo dňa nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona o katastri nehnuteľností, návrh na
začatie konania podaný v elektronickej podobe sa bude podávať prostredníctvom elektronického
formulára, zverejneného na webovom sídle Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky. Návrh podaný v elektronickej podobe musí byť podpísaný navrhovateľom, ktorému
24
zodpovedá zaručený elektronický podpis navrhovateľa.
Za elektronické podanie sa bude
21

Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie pozri:
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25

považovať len návrh podaný prostredníctvom elektronického formulára. Jedine takto podaný návrh
na začatie konania bude zakladať nárok na zníženie správneho poplatku alebo na skrátenie lehoty
na zápis práva k nehnuteľnosti. Ako príklad možno uviesť konanie o zázname, resp. navrhované
znenie § 43 odsek 1, v ktorom sa ustanovujú lehoty na vykonanie záznamu. Predmetné ustanovenie
zakotvuje, že v prípade, ak je doručená listina v papierovej podobe, lehota na vykonanie zápisu je
60 dní. Na strane druhej, ak je návrh na záznam podaný v elektronickej podobe, lehota na
vykonanie zápisu sa skráti na 30 dní. Dôvodom skrátenia lehoty zo 60 na 30 dní je skutočnosť, že
údaje, ktoré sú podkladom na záznam budú podané v štruktúrovanej podobe, z čoho vyplýva, že
26
správa katastra tieto údaje môže automaticky prevziať do operátu katastra.
Zaručený elektronický podpis upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v zmysle ktorého musí byť vyhotovený prostredníctvom súkromného kľúča s použitím bezpečného
zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, ktorý umožňuje spoľahlivo identifikovať
vyhotoviteľa, ktorý je držiteľom kvalifikovaného certifikátu. Zavedenie zaručeného elektronického
podpisu do aplikačnej praxe katastra nehnuteľností bolo významným míľnikom sprístupnenia
27
katastrálnych služieb elektronicky.
Novela katastrálneho zákona z roku 2009 v ustanovení § 30 odsek 3 zaviedla možnosť pred
samotným podaním návrhu na vklad, podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad
v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky. Súčasný katastrálny zákon zakotvuje, že oznámenie o
zamýšľanom návrhu na vklad sa elektronicky zasiela na príslušnú správu katastra. Pozitívum tohto
inštitútu v súčasnej právnej úprave možno vidieť predovšetkým v tom, že zníži náklady účastníka
katastrálneho konania. V prípade, ak účastník konania podá v lehote 90 dní od doručenia
oznámenia, predmetný návrh na vklad, ktorý je v súlade s podaným oznámením má nárok na
znížený správny poplatok, konkrétne o 15 Eur. Aj v tomto prípade prináša nový zákon o katastri
nehnuteľností niekoľko zmien. V prvom rade ide o terminologickú zmenu, keďže zavádza nový
pojem „oznámenie o návrhu na vklad“. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, ktorá v § 30 odsek 4
ustanovuje, že v prípade písomného podania návrhu na vklad je obligatórnou prílohou oznámenie o
zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe, v zmysle navrhovanej právnej úpravy postačuje
uviesť číslo oznámenia, podľa ktorého samotná správa katastra vygeneruje príslušné oznámenie o
návrhu na vklad, čo prispeje k odbremeneniu správy katastra.
Ďalšou významnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona o katastri nehnuteľností je, že návrh
na začatie katastrálneho konania podaného v elektronickej podobe bude možné podávať
prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorá bude spoločná pre všetky správy katastra. Uvedená
zmena je podmienená zavedením centrálneho systému katastra nehnuteľností. V zmysle
ustanovenia § 21 odseku 5 a 6 bude elektronická podateľňa prístupná prostredníctvom
internetového portálu, ktorý bude prevádzkovať právnická osoba zriadená Úradom geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky. Správa katastra bude prostredníctvom elektronickej
podateľne prijímať návrhy na začatie katastrálneho konania nepretržite. Z uvedeného ustanovenia
mohli v aplikačnej praxi vznikať problémy v súvislosti s tým, aby lehota na konanie nezačala plynúť
už dňom prijatia návrhu, ak by ním bol napríklad deň pracovného pokoja. K predchádzaniu tohto
nedostatku slúži ustanovenie, ktoré bližšie precizuje, že v prípade, ak je návrh na začatie
katastrálneho konania v elektronickej podobe prijatý v sobotu, v deň pracovného pokoja, prípadne
mimo úradných hodín správy katastra, považuje sa za doručený až najbližší nasledujúci pracovný
deň. Pre prípad, ak je v ten istý deň doručených viacero návrhov na zápis práv, týkajúcich sa tej

Bližšie pozri:
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istej nehnuteľnosti, je smerodajný dátum, hodina a minúta jeho prijatia, ktorú v prípade
elektronického podania automaticky vyznačí informačný systém katastra.
Významným prínosom nového zákona o katastri nehnuteľností bude zavedenie možnosti
vydať rozhodnutie v katastrálnom konaní nielen v papierovej podobe, ale aj elektronickej podobe.
„Vykonanie zápisu v katastri je administratívnym aktom, ktorým sa zavŕši katastrálne konanie a
28
zároveň slúži ako dôkazný prostriedok.“
Pre potreby rozhodnutia v elektronickej podobe
ustanovenie § 27 bližšie konkretizuje, že vykonanie zápisu v katastri sa vyznačí v aplikácii.
Navrhované ustanovenie § 21 odsek 3 písm. g) špecifikuje oprávnenie navrhovateľov
požiadať o oznámenie vykonania zápisu v elektronickej podobe. V takomto prípade navrhovatelia
v návrhu na začatie konania uvedú žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu alebo
poznámky, oznámenia o výsledku prešetrenia údajov katastra alebo oznámenia o vykonaní opravy
chyby prostredníctvom elektronickej pošty na nimi uvedenú elektronickú adresu. Súčasná právna
úprava elektronické oznamovanie o zápise prostredníctvom elektronickej pošty nepozná, pričom
zavedenie tejto možnosti možno hodnotiť veľmi pozitívne. Pozitívny dopad bude mať predovšetkým
na hospodárnosť konania, ale aj na rýchlosť samotného oznámenia o zápise práva.
2.3

Odvolanie proti zamietnutiu rozhodnutia o povolení vkladu
Súčasná právna úprava pripúšťa proti zamietavému rozhodnutiu o povolení vkladu podať
riadny opravný prostriedok, ktorým je odvolanie. Novelou č. 173/2004 Z. z., bola stanovená lehota
na podanie odvolania 30 dní na príslušnú správu katastra, ktorá rozhodnutie vydala. Zákon
v ustanovení § 31 odsek 7 v prvom rade počíta s využitím inštitútu autoremedúry, v rámci ktorého
správa katastra je oprávnená vyhovieť podanému odvolaniu v celom rozsahu. Ak správa katastra
v celom rozsahu odvolaniu nevyhovie, predkladá svoje rozhodnutie spolu s odvolaním a so
spisovým materiálom na posúdenie odvolaciemu orgánu, ktorým je krajský súd. Krajský súd o
29
odvolaní rozhoduje podľa piatej časti tretej hlavy Občianskeho súdneho poriadku.
Nový zákon o katastri nehnuteľností § 35 odsek 1 ustanovuje tak, ako v súčasnej právnej
úprave, že proti rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nie je
možné podať odvolanie a ani ho preskúmať mimo odvolacieho konania. Rozhodnutie o povolení
vkladu je možné preskúmať na základe protestu prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov alebo na základe žaloby v správnom súdnictve.
30
Napriek úsiliu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zavedenie inštitútu odvolania proti
rozhodnutiu o povolení vkladu, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky presadil
ponechanie doterajšej právnej úpravy, v zmysle ktorej nemožno podať odvolanie proti kladnému
rozhodnutiu o povolení vkladu. Dôvodom bol predovšetkým možný negatívny dopad na realitný trh s
nehnuteľnosťami ako i zachovanie právnej istoty účastníkov konania.
Navrhované znenie § 35 odsek 2 ustanovuje oprávnenie účastníka konania podať odvolanie
proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v lehote do 30
dní odo dňa jeho doručenia. Zásadná zmena, ktorú zavádza nová právna úprava oproti doterajšej
spočíva v tom, že v prípade ak podanému odvolaniu v rámci inštitútu autoremedúry nevyhovie
správa katastra v celom rozsahu, o odvolaní nerozhodne krajský súd, ale Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
navrhuje, aby v súlade s pripravovanou rekodifikáciou Občianskeho súdneho poriadku a s ňou
spojenou kodifikáciou nového Správneho súdneho poriadku, ktorá výrazne obmedzí súdny
prieskum neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov, o odvolaní rozhodoval priamo Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v navrhovanej 90-dňovej lehote, ktorá podľa
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K danej problematike sa vo svojich publikáciách vyjadril aj P. Straka, ktorý konštatoval: “Je
nemysliteľné legislatívnou cestou dosiahnuť materiálnu publicitu katastra bez toho, aby sa
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stanoviska Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky bude výrazne kratšia ako
31
lehota, v ktorej rozhodovali o odvolaní súdy.
3

ZÁVER
Možno konštatovať, že už prvá etape elektronizácie katastrálneho konania zavedená
novelou z roku 2009 znamenala prínos pre účastníkov konania. S odstupom niekoľkých rokov
možno zhodnotiť, že sa pozitívne odzrkadlila v zjednodušení prístupu účastníka katastrálneho
konania, pri ktorom dochádza k zníženiu správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Uvedená novela mala pozitívny vplyv na
hospodárnosť konania a posilnenie princípu právnej istoty účastníkov konania predstavovalo aj
sprístupnenie údajov z katastra nehnuteľností verejnosti. Ako negatívum však možno hodnotiť, že
nešlo o komplexné riešenie problematiky elektronizácie na úseku katastra nehnuteľností.
Odstránenie tohto nedostatok je predmetom nového zákona o katastri nehnuteľností, ktorý je
v súčasnosti v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.
Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je postupný prechod z papierovej podoby
vedenia katastra nehnuteľností, vrátane katastrálneho konania na elektronickú podobu. Z tohto
pohľadu možno hodnotiť nový katastrálny zákon, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014
pozitívne, a to najmä so zreteľom na jeho úsilie o zavedenie „Centrálneho systému katastra
nehnuteľností“, ktorý má byť prepojený aj s inými informačnými systémami verejnej správy. Za
najvýznamnejšie zmeny považujem predovšetkým vytvorenie elektronickej podateľne, možnosť
informovať účastníka konania o zápise práv prostredníctvom elektronickej pošty, poskytovanie
informácií prostredníctvom elektronických služieb, ktoré už budú slúžiť nielen pre informatívne účely,
tak ako je tomu v súčasnosti, ale aj pre právne účely. Uvedené zmeny pozitívne ovplyvnia
predovšetkým rýchlosť katastrálneho konania, jeho hospodárnosť, odbremenia správy katastra a
posilnia princíp právnej istoty účastníkov konania, ktorý má na úseku katastra nehnuteľností
nezastupiteľné miesto o to viac, že predmetom jeho rozhodovania a evidencie je vlastnícke právo
k nehnuteľnosti ako Ústavou Slovenskej republiky garantované právo, čo v konečnom dôsledku má
vplyv aj na trh s nehnuteľnosťami. Záverom možno vyzdvihnúť komplexnosť riešenia predmetnej
problematiky, ktorá by mala viesť k vybudovaniu moderného katastra nehnuteľností v podmienkach
Slovenskej republiky, ktorý prispeje k požiadavke elektronizácie, informatizácie verejnej správy a
bude spôsobilý v maximálnej miere poskytovať ochranu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE A ICH ĎALŠIE SMEROVANIE
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Lenka Trnkusová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt:V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní.
V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná
problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou
republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči
rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej
štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa
o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je síce načrtnuté prostredníctvom vlády SR, ale
praktický dosah ukáže až realizácia tohto zámeru.
Kľúčové slová: Zdravotné poisťovne, zdravotné poistenie, zisk, unitarizácia, zdravie.
Abstract: Currently, publicly significantly pertracted is the issue of health insurance companies. In
2008, the Constitutional Court of the Slovak Republic (hereinafter "Constitutional Court") has dealing
with the issue of the possibility of making profit by health insurance companies, and the dispute
between the Slovak Republic and the health insurance companies is not yet finished because of
filing an appeal against the decision of the Constitutional Court. Another unrealized plan is the aim
to create a single national health insurance company without the possibility of activity of private
health insurance companies. This represents a complex issue and problem, solution of which is
although outlined by the Government, but the practical impact will show up implementation of this
plan.
Key words: Health Insurance Companies, Health Insurance, Profit, Health.

1

ÚVOD
Možnosť tvorby zisku zdravotných poisťovní a tiež ich unitarizácia je veľmi komplikovaná
problematika, pričom pri jej vklade treba pracovať hlavne s dostupnými prameňmi. Prameňom práva
pri riešení problematiky zdravotných poisťovní je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“) a zákon č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotných poisťovniach“).
Zdravotné poistenie možno podľa § 2 ods. 1 Zákona o zdravotnom poistení charakterizovať ako:
povinné verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie.
Podľa § 2 ods. 2 Zákona o zdravotnom poistení: „Vykonávanie verejného zdravotného
poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami. Verejné
zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne za podmienok ustanovených v osobitnom
predpise,“ pričom v zmysle § 2 ods. 4 Zákona o zdravotných poisťovniach: „Iná osoba ako
zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať verejné zdravotné poistenie.“ Načrtnutý právny rámec je
veľmi dôležitý pre porozumenie nižšie rozoberaných otázok v súvislosti s činnosťou zdravotných
poisťovní. Jednou z nich je otázka možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami.
Príspevok vo svojej argumentácii v jeho ďalšej časti vychádza predovšetkým zo
spomenutého právneho rámca, ktorý ďalej rozvádza. Záverom autorka spomína
najpravdepodobnejšie spôsoby riešenia uvedenej problematiky s odkazom na súčasnú právnu prax.
2

OTÁZKA MOŽNOSTI TVORBY ZISKU ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
Ústavnému súdu bol 15. októbra 2008 doručený návrh skupiny 49 poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 15 ods. 6 a § 86d Zákona o zdravotných
poisťovniach s Ústavou Slovenskej republiky, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane
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ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ustanovenie § 15 ods. 6
sa stalo súčasťou Zákona o zdravotných poisťovniach na základe novelizácie uskutočnenej
zákonom č. 530/2007 Z. z.. Napadnutý § 15 ods. 6 Zákona o zdravotných poisťovniach znel: „Ak po
splnení zákonných povinností je pri verejnom zdravotnom poistení výsledkom hospodárenia kladný
1
výsledok, možno ho použiť len na úhrady v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
spôsobom, ktorý by neohrozoval sústavné a účinné plnenie povinnosti zdravotnej poisťovne
zabezpečovať pre poistencov dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nebol by v rozpore s
povinnosťou zdravotnej poisťovne uhrádzať poskytnutú zdravotnú starostlivosť riadne a včas“ a §
86d Zákona o zdravotných poisťovniach ustanovoval „povinnosť použiť kladný výsledok
hospodárenia pri verejnom zdravotnom poistení na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods.
6...“
Kladný výsledok hospodárenia je používaný vo význame „zisku“. Pri posudzovaní možnosti
zdravotných poisťovní vytvárať zisk tvorí základ výklad ich právneho postavenia. Uvedený výklad
rozoberiem v ďalšej časti práce, nakoľko považujem v prvom rade za nevyhnuté pristaviť sa pri
skoršom rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré charakterizovalo právo na podnikanie zdravotných
poisťovní a aplikáciu hospodárskej súťaže na činnosti vykonávané zdravotnými poisťovňami.
2
Ústavný súd v jednom zo svojich rozhodnutí vylúčil zdravotné poistenie spod aplikácia
hospodárskej súťaže, keď rozhodol, že „hospodársku súťaž štát chráni len tam a dovtedy, kde a
dokiaľ nevzniknú dôvody pre obmedzenie alebo vylúčenie hospodárskej súťaže vo verejnom
záujme. Ústavný súd už poukázal na to, že ochranu hospodárskej súťaže nemožno nadraďovať nad
všetky ostatné verejné záujmy. Zdravotné poistenie a dôchodkové poistenie patrí k tým
spoločenským vzťahom, ktoré vo verejnom záujme sú vyňaté z hospodárskej súťaže. Je to dané
účelom zdravotného a dôchodkového poistenia a jeho právnou podstatou. Zdravotné aj dôchodkové
poistenie možno hodnotiť ako službu vo verejnom záujme zameranú na uplatnenie ústavných práv
jednotlivca. Štát zabezpečuje poskytovanie tejto služby ako dlžník, ktorý voči všetkým osobám plní
záväzok slúžiaci na uplatnenie Ústavou SR zaručeného práva na primerané hmotné zabezpečenie
v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa (čl. 39 ods. 1 Ústavy SR), resp.
práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia (čl. 40 Ústavy SR).
Zdravotné a dôchodkové poisťovne v základnom zdravotnom a dôchodkovom poistení sú iba
3
sprostredkovateľom plnenia záväzku štátu voči jednotlivcovi.“
Kontroverzne však v tom istom rozhodnutí priznal zdravotným poisťovniam právo na
podnikanie v súlade s čl. 35 ods. 1 Ústavy SR, keď vyslovil, „že právo podnikať sa v zmysle čl. 35
ods. 1 ústavy zaručuje každému, teda nielen fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám, t. j. v
4
danom prípade aj súkromným zdravotným poisťovniam ako akciovým spoločnostiam.“ Absurdnosť
a kontroverznosť tohto rozhodnutia treba vidieť predovšetkým v konštatovaní súdu, že zdravotné
poistenie je nepodnikateľská činnosť vykonávaná vo verejnom záujme a nepodlieha hospodárskej
súťaži. Tiež možno súdu vytknúť skutočnosť, že sa nezaoberal otázkou, ako môže osoba
uplatňovať slobodu podnikania výkonom činností, ktoré sú vyňaté zo sféry hospodárskej súťaže.
Prenesením sa do súčasnosti môžeme na základe uvedenej názorovej rozpoltenosti súdu
konštatovať, že práve uvedená názorová rozpoltenosť súdu mu umožnila vo svojom ďalšom
rozhodnutí kvalifikovať zdravotné poisťovne ako právne subjekty, ktoré vykonávajú verejné
zdravotné poistenie ako podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.
Pri posudzovaní možnosti zdravotných poisťovní vytvárať zisk je dôležité objasnenie ich
právneho postavenia. Veľký význam má najmä ustanovenie § 2 ods. 1 Zákona o zdravotných
poisťovniach, podľa ktorého je „zdravotná poisťovňa akciová spoločnosť so sídlom na území
Slovenskej republiky založená na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia na základe
povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.“ V uvedenej charakteristike
zdravotných poisťovní sa nachádza odkaz na § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v zmysle ktorého je
obchodná spoločnosť (ktorou je aj akciová spoločnosť) právnická osoba založená za účelom
podnikania, pričom však môže byť založená aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný predpis
1

V zmysle poznámky pod čiarou môže zdravotná poisťovňa použiť vykázaný zisk na povinné
doplnenie rezervného fondu.
2
PL. ÚS 13/97. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1998.
3
PL. ÚS 13/97. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1998, s. 141.
4
PL. ÚS 3/09. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2011, s. 64.
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nezakazuje. Uvedené ustanovenia možno v spojitosti jedno s druhým interpretovať dvoma rôznymi
spôsobmi.
Ak zohľadníme pri výklade § 2 ods. 1 Zákona o zdravotných poisťovniach ustanovenie § 56
ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého je obchodná spoločnosť založená za účelom
podnikania, výsledkom interpretácie je záver, podľa ktorého je zdravotná poisťovňa síce právnym
subjektom založeným aj za iným účelom, ktorým je vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
ale súčasne ide aj o subjekt, ktorý môže aj podnikať. Na druhej strane ak pri interpretácii § 2 ods. 1
Zákona o zdravotných poisťovniach položíme dôraz na záver ustanovenia § 56 ods. 1 Obchodného
zákonníka, podľa ktorého môže byť obchodná spoločnosť založená aj za iným účelom, pokiaľ to
osobitný zákon nezakazuje, dospejeme k záveru, že zdravotná poisťovňa je právnym subjektom
založeným na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, čiže je to subjekt, ktorý nebol
založený na účely podnikania, a teda podnikať nemôže, respektíve môže v súlade s činnosťami,
ktoré zdravotná poisťovňa v zmysle § 6 Zákona o zdravotných poisťovniach môže vykonávať.
Z hľadiska úvah o prípadnom porušení právnej istoty, resp. legitímnych očakávaní
zdravotných poisťovní je rozhodujúci výklad dotknutých ustanovení Zákona o zdravotných
poisťovniach a súvisiacich právnych predpisov podľa ich pôvodného znenia, t. j. nie podľa ich v
súčasnosti platného a účinného znenia. Z tohto hľadiska časti dôvodovej správy k vládnemu návrhu
5
zákona o zdravotných poisťovniach (parlamentná tlač č. 651) v konfrontácii s časťami dôvodovej
správy k vládnemu návrhu napadnutej novely zákona o zdravotných poisťovniach (parlamentná tlač
6
č. 363) podporujú záver, že jej účelom bolo podstatným spôsobom zmeniť právne postavenie
zdravotných poisťovní oproti ich právnemu postaveniu podľa pôvodnej právnej úpravy, a to bez
ohľadu na to, že išlo o legislatívnu zmenu, ktorá sa výslovne nedotkla § 2 ods. 1 Zákona o
zdravotných poisťovniach. Ak totiž boli zdravotné poisťovne podľa dôvodovej správy k vládnemu
návrhu Zákona o zdravotných poisťovniach výslovne označené ako „podnikateľské subjekty“, ktoré
„v trhovom prostredí budú motivované na znižovaní nákladov možnosťou vytvárania zisku“, a v
dôvodovej správe k vládnemu návrhu napadnutej novely Zákona o zdravotných poisťovniach boli
charakterizované ako špecializované finančné inštitúcie, ktoré môžu v zmysle § 15 ods. 6 Zákona o
zdravotných poisťovniach použiť kladný výsledok hospodárenia v okruhu verejného zdravotného
poistenia za príslušný kalendárny rok len na úhradu zdravotnej starostlivosti, tak ide o podstatnú
zmenu právneho postavenia zdravotných poisťovní, ktorú je nevyhnutné preskúmať z hľadiska
ústavnej akceptovateľnosti. Práve takáto interpretácia právneho postavenia zdravotných poisťovní
na základe pôvodného znenia zákona o zdravotných poisťovniach predstavovala kľúčový motivačný
faktor pre zakladanie akciových spoločností združujúcich súkromných akcionárov (a ich „kapitálové
investície“), uchádzajúcich sa zákonom ustanoveným postupom o vydanie povolenia na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia (§ 33 a nasl. Zákona o zdravotných poisťovniach).
Ústavný súd konštatoval, že na základe uvedeného nemá dôvod spochybňovať takúto interpretáciu
právneho postavenia zdravotných poisťovní vychádzajúcu z pôvodného znenia zákona
o zdravotných poisťovniach o to viac, že v takejto podobe sa uplatňovala aj v právno-aplikačnej
7
praxi minimálne do schválenia napadnutej novelizácie zákona o zdravotných poisťovniach.
Podľa čl. 40 Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného
poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za
podmienok, ktoré ustanoví zákon. Druhou vetou čl. 40 sa občanom zaručuje právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia. Bezplatná
zdravotná starostlivosť na náklady zdravotného poistenia sa zakladá na zásade solidarity, čo
znamená, že do prostriedkov určených na zdravotné poistenie prispieva v podstate každá fyzická
osoba bez ohľadu na to, či je alebo bude v stave odkázanosti, a to pre prípad, že sama dostane

5

Jedným zo základných pilierov návrhu zákona je postavenie zdravotných poisťovní ako akciových
spoločností, t. j. spoločností súkromného práva. Ide o podstatnú zmenu oproti platnej právnej
úprave, podľa ktorej zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne – verejnoprávne inštitúcie.
6
Zdravotná poisťovňa je pri vykonávaní povinného verejného zdravotného poistenia
špecializovanou finančnou inštitúciou (subjektom verejnej správy podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov narábajúcou s verejnými zdrojmi. Pri tejto činnosti ju možno vnímať len ako
inštitúciu založenú na presne vymedzený účel s právnym postavením akciovej spoločnosti.
7
PL. ÚS 3/09. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2011, s. 45-46.
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zdravotnú starostlivosť a to podľa potreby aj za viac finančných prostriedkov, ako vložila do
zdravotného poistenia.
Nakoľko Ústavný súd nepreskúmal súlad povinnosti zdravotných poisťovní používať kladný
hospodársky výsledok v okruhu verejného zdravotného poistenia len na úhrady zdravotnej
starostlivosti v zmysle čl. 40 Ústavy SR a tiež sa vyhol preskúmaniu otázky, či sú zdravotné
poisťovne vlastníkmi prostriedkov prevzatých od platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie,
kedykoľvek v budúcnosti môže dôjsť k novému konaniu aj s možnosťou, že v potenciálne
uvažovanom konaní Ústavný súd potvrdí, že zásada o využití zisku dosiahnutého z prostriedkov
platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
je prostriedkom realizácie základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady
zdravotného poistenia. V závere rozhodnutia Ústavný súd konštatoval, že došlo k zásadnému
obmedzeniu majetkových práv súkromných (neštátnych) zdravotných poisťovní, ktoré má charakter
núteného obmedzenia vlastníckeho práva týchto zdravotných poisťovní, resp. ich akcionárov formou
zásadného obmedzenia ich možnosti disponovať s vlastnými akciami ako majetkovými hodnotami,
ktoré tvoria integrálnu súčasť ich vlastníckeho práva. Zákonodarca pritom vykonal tento zásah do
majetkových práv súkromných zdravotných poisťovní bez toho, aby im poskytol primeranú náhradu.
3

UNITARIZÁCIA SYSTÉMU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA A JEJ
SPÔSOBY.
Ďalšia otázka, ktorá sa dotýka právneho postavenia zdravotných poisťovní je unitarizácia
systému zdravotných poisťovní. Zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného
poistenia v Slovenskej republike schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 383 z 25. júla
2012 na základe materiálu č. 35483/2012 zo dňa 19. júla 2012 („Zámer“).
Východisko zavedenia tohto systému tvoria neuspokojivé výsledky, ktoré dosiahlo slovenské
zdravotníctvo v medzinárodnom porovnaní Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD). Na základe porovnania celkových výdavkov na zdravotníctvo a ukazovateľov kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a stavu obyvateľstva, dosiahla Slovenská republika
podpriemerné výsledky.
Podstatu unitarizácie treba vidieť v skutočnosti, že do jednej zdravotnej poisťovne prejdú
všetci poistenci, pričom ich nároky zostanú zachované. V rámci zachovania kontinuity povinností
i práv a nárokov poistencov, sa prevezme právna úprava verejného zdravotného poistenia (osobný
rozsah zdravotného poistenia, jeho vznik a zánik, vymeriavací základ, výber a vymáhanie
poistného, práva a povinnosti poistencov a platiteľov poistného, ako aj Zdravotnej poisťovne) tak,
ako ho doteraz upravuje Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z dôvodu existencie jednej zdravotnej poisťovne, nebudú však vykonávané práva a činnosti, ktoré
stratia opodstatnenie, niektoré činnosti budú upravené, a to najmä,
(i) poistenec nebude mať právo výberu zdravotnej poisťovne, (ii) vypustia sa povinnosti všetkých
dotknutých subjektov pri zmene zdravotnej poisťovne, (iii) upraví sa postup pri potvrdzovaní
prihlášok do verejného zdravotného poistenia a (iv) vypustí sa celá tretia časť zákona
o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Nakoľko zdravotná poisťovňa by sa zmenila na verejnoprávnu inštitúciu, ktorá je povinnou
osobou podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, bude dôležité osobitne zvážiť rozsah zverejňovania informácií
o činnosti jedinej poisťovne.
Predpokladom zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej
republike je prijatie, zmena, resp. zrušenie viacerých právnych predpisov, vrátane Zákona o
zdravotnom poistení a Zákona o zdravotných poisťovniach.Na začiatku celého procesu unitarizácie
systému verejného zdravotného poistenia bude nevyhnutné prijatie takého opatrenia, ktoré upraví
prvotné transformačné snahy a následne zmení systém zdravotného poistenia. Z pluralitného
systému zdravotného poistenia sa stane unitárny verejný neziskový model. Úvodný transformačný
zákon upraví jednotlivé opatrenia nevyhnutné na unitarizáciu zdravotného systému. Následne bude
prijatý reformný zákon.
Ústavný súd vo svojom náleze vyjadril, že „z čl. 40 ústavy, ktorý garantuje každému právo na
ochranu zdravia a občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného
poistenia, vyplýva štátu povinnosť toto právo zabezpečiť, pričom tejto povinnosti zodpovedá aj právo
štátu rozhodnúť o forme organizácie verejného zdravotného poistenia, ktorá tvorí právny základ
realizácie, ako aj garancií základného práva upraveného v čl. 40 ústavy. Skvalitnenie zdravotnej
starostlivosti je preto nepochybne legitímnym cieľom, a preto legislatívne opatrenie, ktorého cieľom
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je zabezpečiť skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, treba považovať za opatrenie s legitímnym
8
cieľom“.
Prostriedky realizácie vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne sú:
dohoda o správe zdravotnej poisťovne (poistného kmeňa) („Dohoda o správe“);
dohoda o odkúpení akcií neštátnych zdravotných poisťovní („neštátne poisťovne“) alebo
vymedzených aktív; a/alebo
proces vyvlastnenia
Prvým z Prostriedkov realizácie je Dohoda o správe, pričom sa ňou nedosahuje účel
unitarizácie, keďže súčasťou systému by pri jej aplikácii bol naďalej súkromný prvok – neštátne
zdravotné poisťovne by totiž existovali naďalej a to ako samostatné právnické osoby.
Dohoda o odkúpení akcií by sa realizovala troma potenciálnymi spôsobmi, pričom je dôležité
podrobnejšie analyzovať pozitíva a negatíva procesu:
prevodu akcií,
predaja podniku, a
prevodu poistného kmeňa
Z formálnoprávneho hľadiska subjektom prevodcu pri:
prevode akcií by bol samotný akcionár resp. akcionári neštátnej poisťovne a ako nadobúdateľ by
mohla vystupovať Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia,
a.s.,
predaji podniku by musela byť priamo zdravotná poisťovňa a nadobúdateľom by musela byť iná
regulovaná zdravotná poisťovňa (do úvahy prichádza len Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
pokiaľ by štát nezriadil novú zdravotnú poisťovňu), a
prevode poistného kmeňa by bola rovnako priamo zdravotná poisťovňa, nadobúdateľom by musela
byť iná regulovaná zdravotná poisťovňa.
Výhodou prevodu akcií je napríklad skutočnosť, že týmto prevodom sa mení len osoba
vlastníka poisťovne nezasahujúc pritom do právnych vzťahov poisťovne s tretími osobami.
Zabezpečí sa tým teda kontinuita právnych vzťahov s poskytovateľmi. Nadobudnutím akcií neštátnej
poisťovne sa mení len osoba vlastníka poisťovne nezasahujúc pritom do súkromnoprávnych
vzťahov neštátnej poisťovne s tretími osobami. Štát nepriamo prostredníctvom neštátnej poisťovne
„nadobúda“ všetky existujúce práva, pohľadávky a nároky poisťovne voči tretím subjektom. Zostane
tiež zachovaná kontinuita pracovnoprávnych vzťahov a zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti.
Nevýhodu treba vidieť hlavne v možnosti odstúpenia od zmluvy o kúpe akcií, čiže v prípade
porušenia zmluvných podmienok niektorou zo strán vylúčiť možnosť odstúpenia od zmluvy
dotknutou druhou stranou. Tiež nadobudnutím akcií neštátnej poisťovne štát nadobúda všetky
záväzky neštátnej poisťovne voči tretím osobám, ktoré z tohto titulu nezanikajú, ale trvajú
v nezmenenej podobe ďalej.
Čo sa týka predaja podniku, výhodu uvedeného prostriedku treba vidieť opäť v zachovaní
kontinuity napríklad pracovnoprávnych vzťahov, ale tiež v presne uvedených pravidlách prevodu
podniku alebo jeho časti, ktoré obsahuje Obchodný zákonník.
Nevýhodu treba opäť vidieť v skutočnosti, že ak prevod podniku bude uskutočnený zmluvne,
nie je v teoretickej rovine možné v prípade porušenia zmluvných podmienok resp. aplikovateľnej
právnej úpravy niektorou zo strán vylúčiť možnosť odstúpenia od zmluvy dotknutou druhou stranou.
Nadobudnutím podniku by štát prebral všetky existujúce záväzky neštátnej poisťovne voči tretím
subjektom súvisiace s podnikom neštátnej poisťovne. V prípade predaja podniku musí byť
nadobúdateľom iná zdravotná poisťovňa s plne funkčnou licenciou. Do úvahy prichádza pritom kúpa
podniku Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., ktorá však v súčasnosti nie je dostatočne právne
a finančne uspôsobená na nadobúdanie tohto druhu aktív.
Proces prevodu poistného kmeňa (t.j. súbor poistných zmlúv, ktorý príslušná poisťovacia
spoločnosť spravuje) je relatívne podrobne upravený v § 61 a nasl. Zákona o zdravotných
poisťovniach, a to buď ako zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UZDS)
nariadený prevod pri zavedení nútenej správy nad neštátnou poisťovňou, alebo s poukazom na §
61a Zákona o zdravotných poisťovniach ako zo strany UZDS schválený prevod v konaní o schválení
návrhu postupu prevodu poistného kmeňa na základe žiadosti neštátnej poisťovne. Kupujúcim musí
byť zdravotná poisťovňa, pričom preberá všetky záväzky neštátnej poisťovne.
8
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Na základe uvedenej analýzy sa ako relatívne najkomplexnejšia alternatíva javí alternatíva
prevodu akcií neštátnej poisťovne, pretože umožňuje štátu získať výlučnú kontrolu nad všetkými
zložkami podnikania neštátnej poisťovne s možnosťou flexibilného a neobmedzeného rozhodovania
o ďalších dispozíciách s neštátnou poisťovňou – štát ju môže nakoniec zlúčiť s určenou poisťovňou.
Treťou variantou je proces vyvlastnenia, ktorý by mal prebiehať nasledovne:
proces odkúpenia predmetu prevodu;
vyvlastňovacie konanie (v prípade absencie dohody s akcionármi neštátnych zdravotných
poisťovní);
vlastná unitarizácia systému zdravotného poistenia (po odkúpení predmetu prevodu, resp. v prípade
právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení Predmetu vyvlastnenia).
Ako subjekt reprezentujúci štát v procese unitarizácie – vyvlastniteľ, do úvahy prichádza buď
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. alebo osobitná Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému
verejného zdravotného poistenia, a.s. ako právnická osoba (akciová spoločnosť) so stopercentným
podielom štátu na základnom imaní, založená štátom výlučne za účelom realizácie projektu
unitarizácie.
V prípade, ak by procesom unitarizácie bola poverená Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
je potrebné pripomenúť niektoré obmedzenia. V jej neprospech je argumentácia o možnej
nedovolenej štátnej pomoci pri jej financovaní v zmysle európskej legislatívy, nakoľko Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. je v súčasnosti priamym konkurentom neštátnych zdravotných poisťovní.
Taktiež je potrebné uviesť, že v prípade, ak by proces dobrovoľného odkúpenia podniku skončil
neúspechom, bola by vyvlastniteľom v následnom vyvlastňovacom konaní práve Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., ktorá je v súčasnosti priamym konkurentom neštátnych zdravotných
poisťovní a v tomto by mohla byť identifikovaná nerovnosť subjektov vyvlastňovacieho konania
z ústavnoprávneho hľadiska. Tiež by mala prístup aj k údajom tvoriacim obchodné tajomstvo
neštátnych poisťovní. Azda najzásadnejším argumentom, pre ktorý by procesom unitarizácie mala
byť poverená osobitná Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného
poistenia, a.s., a nie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., je vylúčenie jej vstupu do
zodpovednostných vzťahov s tretími osobami, ktoré si vzhľadom na trvanie záväzkov pri každom
variante zavádzania unitárneho systému, budú môcť voči nadobúdateľovi predmetu prevodu
nárokovať splnenie záväzkov existujúcich ku dňu prevodu, resp. vzniknutých po dni prevodu. Akcie
Spoločnosti pre unitarizáciu by mali byť v správe ministerstva zdravotníctva SR, pričom jej vznik by
mal nastať ešte pred účinnosťou transformačného zákona, aby mala dostatočný časový priestor
na organizačné a finančné zabezpečenie procesu. Keďže Spoločnosť pre unitarizáciu bude
založená výlučne za účelom zavedenia unitárneho modelu zdravotného poistenia, nebude okrem
nadobúdania akcií zdravotných poisťovní oprávnená nadobúdať akcie alebo iné majetkové účasti
v iných obchodných spoločnostiach.
V prípade neúspechu pri negociáciách s akcionármi neštátnych poisťovní sa následne
uskutoční proces vyvlastnenia neštátnych poisťovní. Vyvlastňovaným za daných okolností bude
akcionár neštátnej poisťovne a vyvlastniteľom, t.j. žiadateľom o vyvlastnenie bude Spoločnosť pre
unitarizáciu. Vyvlastňovacím správnym orgánom bude UDZS. Cieľom vyvlastnenia bude dosiahnuť
vo verejnom záujme nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia za účelom
uskutočnenia zámeru zavedenia unitárneho modelu zdravotného poistenia. Náhradu za
vyvlastnenie poskytne vyvlastňovací úrad jednorazovo v lehote určenej v rozhodnutí o vyvlastnení z
účtu peňažných prostriedkov, na ktorý bude vyvlastniteľ povinný zložiť predpokladanú výšku
náhrady za vyvlastnenie po podaní návrhu na vyvlastnenie a na základe výzvy UDZS ako
vyvlastňovacieho orgánu.
Na vyvlastňovacie konanie sa bude vzťahovať správny poriadok s odlišnosťami a výnimkami
stanovenými zákonom t.j. išlo by o osobitné správne konanie, na ktoré by sa subsidiárne použil
správny poriadok, pričom jeho účastníkmi by boli vyvlastniteľ, vyvlastňovaní (vždy všetci akcionári
neštátnej poisťovne), neštátne poisťovne a prípadný záložný veriteľ a nositeľ iného práva
viaznuceho na predmete prevodu.
Po ústnom prejednaní veci vo vyvlastňovacom správnom konaní môže vyvlastňovací orgán
rozhodnúť tak, že buď návrh zamietne, ak nesplní podmienky vyvlastnenia, alebo, ak dospeje k
záveru, že podmienky vyvlastnenia boli splnené, rozhodne o povolení vyvlastnenia správnym aktom
(rozhodnutie o vyvlastnení).
V prípade, ak vyvlastňovací orgán rozhodnutím povolí vyvlastnenie, zákon stanoví náležitosti
rozhodnutia o vyvlastnení, medzi ktoré by mal patriť: (i) výrok o vyvlastnení, t.j. o prechode
vlastníckeho práva k celému predmetu vyvlastnenia; (ii) určenie výšky a spôsobu rozvrhu náhrady
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a rovnako aj spôsob a výška doplatenia nedoplatku náhrady, ak by peňažná záloha nebola zložená
v dostatočnej výške; (iii) rozhodnutie o zániku záložného práva (prípadne iných práv ďalších osôb)
viaznucich na Predmete vyvlastnenia; (iv) vysporiadanie práv tretích osôb dotknutých vyvlastnením;
(v) rozhodnutie o námietkach, ak boli uplatnené; (vi) poučenie o možnostiach a podmienkach
zrušenia vyvlastnenia a iné. Môže a s veľkou pravdepodobnosťou aj bude napadnuté riadnymi
a mimoriadnymi opravnými prostriedkami a môže byť v inštančnom postupe zrušené nielen
(odvolacím) súdom, ale s poukazom na čl. 127 ods. 2 Ústavy SR aj ústavným súdom.
4

NAPADNUTEĽNOSŤ TRANSFORMAČNÉHO ZÁKONA
Samozrejme existuje možnosť, že transformačný zákon bude napadnutý v prvom rade na
Ústavnom súde. Subjekty, ktoré sú oprávnené napadnúť právny predpis sú vymedzené v čl. 130
ods. 1 ústavy.
Potenciálny nesúlad by teoreticky prichádzal do úvahy v prípade, ak by prostriedky realizácie
(najmä (i) dohoda o odkúpení akcií neštátnych zdravotných poisťovní alebo vymedzených aktív,
resp. (ii) proces vyvlastnenia) neboli ústavne konformné, t.j. že by niektorá z týchto alternatív nebola
ústavou dovolená.
Čo sa týka procesu vyvlastnenia, je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré
slovenský právny poriadok s týmto právnym inštitútom spája. V princípe je však možné konštatovať,
že vyvlastnenie ako právny inštitút je prípustný a základný rámec vymedzuje už samotná Ústava SR
v čl. 20 ods. 4.
Podľa uvedeného článku pre vyvlastnenie musia byť splnené nasledujúce podmienky.
Vyvlastnenie musí:
byť v nevyhnutnej miere;
byť vo verejnom záujme,
byť za primeranú náhradu,
sa zrealizovať na základe zákona.
V súvislosti so zamýšľaným vytvorením jednej zdravotnej poisťovne formou prípadného
vyvlastnenia je treba brať do úvahy aj medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti ochrany
cezhraničných investícií, a to najmä dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií (tzv. bilateral
investment treaties), na základe ktorých si zahraniční investori uplatňujú nároky voči Slovenskej
republike v prípadoch, keď sa domnievajú, že ich investícia bola činnosťou štátu zmarená
v súvislosti s procesom vyvlastnenia. V tomto prípade by bolo možné proces vyvlastňovania
napadnúť aj formou arbitrážneho konania.
Ak by neexistovali princípy vyvlastnenia podľa dohôd o podpore a ochrane investícií, uplatnili by sa
princípmi stanovené Medzinárodným súdnym dvor v rozsudku Factory at Chordów, ktorý bol
vydaný pred vyše 80 rokmi a ktorého princípy sú však stále arbitrážnymi súdmi rešpektované.
“Základný princíp obsiahnutý v súčasnom ponímaní nezákonného úkonu – princíp, ktorý sa
zdá byť stanovený medzinárodnou praxou, osobitne rozhodnutiami arbitrážnych tribunálov – je ten,
že náprava musí, pokiaľ to je možné, úplne zahladiť všetky dôsledky a znovu nastoliť situáciu, ktorá
by bola, s najväčšou pravdepodobnosťou, existovala, ak by tento úkon nebol býval vykonaný.
Náprava do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, vyplatenie sumy zodpovedajúcej hodnote,
ktorú by znášala náprava do pôvodného stavu; ak bude potrebné, rozsudok o odškodnené za
utrpenú škodu, ktorá by nebola pokrytá nápravou do pôvodného stavu alebo vyplatením – toto sú
princípy, ktoré majú slúžiť určeniu sumy odškodnenia v súvislosti s úkonom, ktorý je v rozpore
s medzinárodným právom.“
5

ZÁVER
Krajiny so systémom jednej zdravotnej poisťovne bez vykazovania zisku sa môžu preukázať
aj zdravotným stavom svojich obyvateľov. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú pluralitný
systém zdravotných poisťovní, kde je dovolené vykazovať zisk. Pluralita zdravotných poisťovní bola
pôvodne zavedená preto, aby mohli poisťovne medzi sebou súťažiť o poistencov. Tento cieľ však
splnený nebol, nakoľko zdravotné poisťovne v ponúkajú stále ten istý produkt. Zrušením
súkromných poisťovní, ktorými sú Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa,
a.s. by sa odstránila tvorba zisku a taktiež nákladov na ich prevádzkovanie. Predpokladá sa, že ich
zrušením by sa prostriedky dostali späť do zdravotníctva. Či sa tak naozaj stane a akou formou, je
otázkou realizácia transformačného zákona v priebehu roku 2013. Ako najschodnejší spôsob sa javí
prevod akcií, no pri uvedenom spôsobe treba rátať s rizikom odkúpenia akcií nad ich cenu, pričom
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pri vyvlastnení zdravotných poisťovní by bola zachovaná cena trhová. Nakoľko sa transformačný
zákon dotýka Ústavou SR garantovaných práv, treba počítať s citlivosťou a zdĺhavosťou procesu
unitarizácie, pričom možno smelo konštatovať, že sa nevyhne rozhodovacej činnosti súdov.
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PREDPISY PROFESIJNÝCH KOMÔR
Michal Hutta
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením profesijných komôr v Slovenskej republike, povahou
a kontrolou zákonnosti predpisov vydávaných profesijnými komorami. V súvislosti s pripravovanou
novou úpravou správneho súdnictva sa príspevok zaoberá aj úvahami de lege ferenda o možnom
prieskume predpisov profesijných komôr v správnom súdnictve.
Kľúčové slová: profesijná komora, predpisy, správne súdnictvo.
Abstract: The article deals with the proffessional chambers in the Slovak republic, with their legal
nature and legality of their regulations. Therefore the article offers some de lege ferenda
suggestions based upon planned new legislation of the administrative justice related to the
opportunity of the judicial review of regulations of the proffessional chambers.
Key words: Professional chambers, regulations, administrative justice.

1

ÚVOD
Na základe vertikálneho členenia, samospráva popri štátnej správe predstavuje samostatnú
1
„vetvu“ verejnej správy. Samospráva je verejná správa vykonávaná osobami odlišnými od štátu, na
ktoré štát delegoval plnenie niektorých úloh vo verejnej správe. Výkon samosprávy je v Slovenskej
republike rozdelený medzi samosprávu územnú, ktorej právny základ sa nachádza v štvrtej časti
Ústavy Slovenskej republiky v článkoch 64 až 71 a na samosprávu záujmovú, ktorej obdobný
ústavnoprávny základ síce absentuje, ale nachádza sa v jednotlivých zákonoch.
Vykonávateľmi územnej samosprávy sú obce a vyššie územné celky ako tzv. verejnoprávne
2
korporácie organizované na územnom princípe a vykonávateľmi záujmovej samosprávy sú
verejnoprávne korporácie organizované na inom ako územnom princípe a verejné fondy. Medzi
verejnoprávne korporácie organizované na inom ako územnom princípe patria predovšetkým
profesijné komory, ktoré združujú príslušníkov tzv. slobodných povolaní.
Na rozdiel od územnej samosprávy, profesijným komorám, ako aj celej záujmovej
samospráve sa napriek ich nezanedbateľnému významu vo verejnej správe dlhodobo nevenuje
náležitá pozornosť ani zo strany právnej teórie, ani právnej praxe, či v judikatúre súdov. Prejavuje sa
to aj v učebniciach správneho práva, ktoré sa záujmovej samospráve venujú len okrajovo, často len
na jednej, či dvoch stranách. Tento dlhodobý nezáujem sa prejavil v absencii akéhokoľvek
významnejšieho právnoteoretického rozpracovania postavenia, pôsobnosti a kontroly profesijných
komôr zo strany štátu. Práve v súčasnosti, keď právne úpravy, ktoré zriaďujú jednotlivé profesijné
komory sú nekonzistentné a existujú v nich neodôvodnené rozdiely, tak je mimoriadne dôležité sa
venovať tejto oblasti aj na akademickej úrovni.
2
2.1

PREDPISY PROFESIJNÝCH KOMÔR
Profesijné komory ako predstavitelia záujmovej samosprávy
Profesijné komory nadviazali na stredovekú tradíciu cechov a ide o právnické osoby
3
verejného práva, ktoré sú zriaďované zákonmi. Združujú príslušníkov tradičných tzv. slobodných
1

VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné – všeobecná časť, s. 140
Pojem „verejnoprávna korporácia“ nie je legálnym pojmom, pretože sa v právnom poriadku
nepoužíva. Ide o pojem čisto právnoteoretický, ktorým sa pokrývajú všetky člensky organizované
subjekty verejnej správy. Bližšie k pojmu „verejnoprávne korporácie“ pozri VRABKO, M. a kol.:
Správne právo hmotné – všeobecná časť, s. 13-14
3
KOUDELKA, Z.: Zájmová samospráva a její předpisy. In: Bulletin advokacie, Česká advokátni
komora, 2001, č. 5, s. 10
2
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povolaní, ktorými sa rozumejú povolania, ktoré z minulosti vo väčšej alebo menšej miere opierajú
výkon povolania aj o dodržiavanie zachovávaných etických pravidiel, čím sa odlišujú od výkonu
4
iných povolaní, ktoré sú výlučne zamerané len na dosahovanie zisku. Zároveň ide o takú
významnú skupinu povolaní v spoločnosti, kde je záujem štátu na tom, aby ich výkon podliehal
5
regulácii a neustálej kontrole.
Spoločnými znakmi profesijných komôr je to, že sú to verejnoprávne korporácie, ktoré majú
a) zákonný základ – sú zriadené zákonom,
b) právnu subjektivitu – sú vždy právnickými osobami,
c) celoštátnu pôsobnosť – ich pôsobnosť je pre celé územie Slovenskej republiky,
d) ekonomický základ – majú vlastný majetok, s ktorým samostatne hospodária, pričom ich
základným zdrojom príjmov sú príspevky od svojich členov,
e) osobný základ – členmi profesijných komôr sú výlučne osoby, ktoré vykonávajú slobodné
povolanie.
V Slovenskej republike pôsobia dve skupiny profesijných komôr, a to profesijné komory
s povinným členstvom a profesijné komory s nepovinným členstvom.
Pre profesijné komory s povinným členstvom je charakteristické, že členstvo v profesijnej komore je
podmienkou výkonu slobodného povolania. To znamená, že osoba, ktorá nie je členom takejto
profesijnej komory nie je oprávnená vykonávať povolanie, na ktoré sa povinné členstvo v komore
viaže. Členmi tejto skupiny profesijných komôr môžu byť len fyzické osoby. Až na niektoré výnimky
6
možno skonštatovať, že združujú len samostatne zárobkovo činné osoby.
Profesijné komory s povinným členstvom vykonávajú verejnú správu v tom, že rozhodujú
7
o vykonávaní slobodného povolania a dbajú o jeho čestné vykonávanie. Na to, aby profesijné
komory vo verejnej správe mohli tieto úlohy plniť, tak zákony ich vybavili mocenskými oprávneniami.
Ak ide o rozhodovanie o vykonávaní slobodného povolania, profesijná komora je zákonom
splnomocnená na to, aby preverila, či kandidáti na výkon povolania splnili zákonom ustanovené
podmienky pre výkon povolania. Najčastejšími podmienkami je dosiahnutie príslušného
vysokoškolské vzdelania druhého stupňa, vykonanie predpísanej dĺžky odbornej praxe, úspešné
absolvovanie odbornej skúšky a zloženie sľubu. Ak kandidát spĺňa všetky zákonom ustanovené
podmienky, tak profesijná komora nemá voľnú úvahu, či takejto osobe umožní vykonávať povolanie,
alebo nie a je zo zákona povinná umožniť tejto osobe vykonávať povolanie.
Úlohou profesijných komôr je aj dohľad nad čestným výkonom povolania svojich členov.
Povinnosť vykonávať slobodné povolania v súlade s pravidlami cti a morálky sa prejavuje
v zákonoch v niekoľkých smeroch. Zákony v prvom rade ukladajú profesijným komorám povinnosť
vydať etické kódexy, ktoré budú zaväzovať ich členov. Zároveň každému členovi ukladajú povinnosť
ešte predtým ako začne vykonávať svoje povolanie zložiť pred profesijnou komorou sľub, v ktorom
4

MACHAJOVÁ, J. a kol.: Občan a verejná správa, s. 48
Pri niektorých profesijných komorách je veľmi otázna odôvodnenosť ich existencie, pretože
neregulujú povolania, pri ktorých kvalitatívne a etické hľadisko ich výkonu je nevyhnutné pre riadne
fungovanie spoločnosti a ochranu spotrebiteľov. Možno dôvodne predpokladať, že niektoré
z existujúcich profesijných komôr sú buď len prostriedkom, ako sa štát prenesením svojich úloh vo
verejnej správe na ne úspešne zbavil finančnej a administratívnej záťaže, alebo len výsledkom
politických dohôd, prípadne kombináciou oboch faktorov.
6
Podľa § 3 ods. 7 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov povolanie architekt, krajinný architekt
a stavebný inžinier možno vykonávať
a) sústavne a vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (t.j. ako slobodné povolanie), alebo ako
b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník
alebo konateľ.
Z uvedeného je zrejmé, že napríklad Slovenská komora architektov a Slovenská komora
stavebných inžinierov nezdružujú len fyzické osoby, ktoré majú postavenie samostatne zárobkovo
činných osôb, ale združujú aj fyzické osoby, ktoré nevykonávajú povolanie architekta, krajinného
architekta alebo stavebného inžiniera v slobodnom povolaní. Pritom nevyhnutným pojmovým
znakom slobodného povolania je výkon povolania samostatne, sústavne, vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť (t.j. ako samostatne zárobkovo činná osoba).
7
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Občan a verejná správa, s. 48
5
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vyhlasuje na svoju česť, že po celý čas výkonu svojho povolania bude bezvýhradne dodržiavať
etický kódex vydaný profesijnou komorou. Záväznosť etických kódexov sa prejavuje v tom, že
zákony s ich nedodržiavaním zo strany členov profesijnej komory spájajú ich disciplinárnu
zodpovednosť a disciplinárnu právomoc nad členmi komory zverujú práve profesijným komorám.
Na tieto účely je úlohou profesijných komôr s povinným členstvom viesť zoznamy
oprávnených (autorizovaných) osôb, ktoré sú verejnými zoznamami, pričom len ten, kto je v nich
zapísaný je oprávnený vykonávať svoje povolanie. Profesijné komory sú povinné tieto zoznamy
a údaje v nich neustále aktualizovať a sprístupňovať verejnosti. Najčastejšie tak robia
prostredníctvom internetu. Povinné sú v nich evidovať aj údaje o pozastavenom výkone povolania
svojich členov a vyčiarknutí člena zo zoznamu, či už na základe uloženého disciplinárneho
8
opatrenia, alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom . Vyčiarknutie člena
z tohto zoznamu znamená zánik oprávnenia vykonávať povolanie. Zápisy do zoznamov
oprávnených osôb vedených profesijnými komorami majú teda konštitutívne účinky, t.j. vznik, zmena
alebo zánik práva vykonávať povolanie, resp. povinnosti zdržať sa výkonu povolania.
Druhú skupinu predstavujú profesijné komory, kde členstvo v komore nie je podmienkou
výkonu slobodného povolania. Ich úlohou je predovšetkým presadzovať spoločné záujmy ich
členov. Okrem toho im zákony často zverujú aj niektoré parciálne úlohy vo verejnej správe, ako
napríklad vykonávanie odborných kurzov, odborných školení, ktoré sú jednou z podmienok na
výkon určitého povolania. Ich členmi v niektorých prípadoch profesijných komôr môžu byť aj
9
právnické osoby. Aj tejto skupine profesijných komôr bola zákonom zverená disciplinárna
právomoc voči svojim členom. Tieto profesijné komory ale nie sú oprávnené rozhodovať
o vykonávaní slobodného povolania. Výnimkou sú len zdravotnícke komory zriadené zákonom č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tým tento
10
zákon zveril aj rozhodovanie o vykonávaní povolania zdravotníckeho pracovníka.
Obe skupiny profesijných komôr sú zákonmi splnomocnené aj na vydávanie predpisov, pre ktoré
sa v slovenskej právnej teórii zaužívalo používanie pojmov stavovský predpis, vnútorný predpis
alebo interný normatívny akt.
2.2

Predpisy profesijných komôr
Profesijné komory, či už s povinným alebo nepovinným členstvom sú oprávnené a niekedy aj
zo zákona povinné vydávať predpisy, ktoré svojim predmetom podrobne riešia organizačné otázky
fungovania profesijnej komory a jej orgánov, otázky etiky výkonu povolania, otázky disciplinárnej
zodpovednosti členov komory, otázky podmienok, ktoré kandidáti na členov profesijnej komory
musia splniť pred vstupom do komory a prípadne iné otázky.

8

Napr. ak člen zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, požiadal komoru o vyčiarknutie zo
zoznamu, bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, dostal sa do omeškania so zaplatením
členského príspevku, nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu.
9
Podľa zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene a
doplnení zákona č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov sa zriaďuje Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl. Podľa § 2 tohto zákona je
komora samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby
a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a
dopravnej výchovy. Medzi parciálne úlohy vo verejnej správe, ktoré boli zákonom zverené tejto
komore patrí zabezpečovať vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, organizovať
a zabezpečovať vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov na účel predĺženia platnosti
inštruktorského preukazu, spolupôsobiť pri vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov
o získanie inštruktorského oprávnenia a o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu tým, že
člen komory je členom skúšobnej komisie.
10
Napr. Slovenská lekárska komora vydáva lekárom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe, licencie na výkon povolania lekára, licencie na výkon funkcie odborného zástupcu
v právnickej osobe, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť a licencie na výkon lekárskej posudkovej
činnosti.
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Na základe určitých spoločných charakteristických čŕt možno konštatovať, že profesijné
11
komory vydávajú dva druhy štatutárnych predpisov , a to
a) štatutárne predpisy, ktoré majú za cieľ uložiť povinnosti členom komory v medziach zákona,
12
pričom na ich vydanie ich výslovne splnomocňuje zákon a
b) štatutárne predpisy, ktoré nemajú za cieľ uložiť povinnosti členom komory a upravujú len
organizáciu a vnútorný chod profesijných komôr a ich orgánov, pričom na ich vydanie môže
13
a nemusí byť výslovne splnomocnenie v zákone .
Obe skupiny predpisov sú záväzné len pre všetkých členov profesijnej komory. Ich porušenie
zo strany členov komory zakladá ich disciplinárnu zodpovednosť. Z tohto všeobecného pravidla ale
existujú v praxi výnimky. Pri prvej skupine štatutárnych predpisov sa možno stretnúť s javom, že
niektoré štatutárne predpisy majú aj externé účinky, keď zaväzujú, hoci len čiastočne, aj kandidátov
14
na členov profesijnej komory, pričom na ich vydanie tiež existuje splnomocnenie v zákone.
Z hľadiska právnej povahy treba skonštatovať, že štatutárne predpisy profesijných komôr
v Slovenskej republike nemajú povahu všeobecne záväzného právneho predpisu ako formálneho
prameňa práva. Uvedenému skonštatovaniu zodpovedá nielen platný slovenský právny poriadok,
ale aj doterajšie názory slovenskej právnej vedy.
Aby sa normatívny akt, ktorým nepochybne je aj štatutárny predpis profesijnej komory,
považoval za normatívny právny akt (právny predpis) ako formálny prameň práva, právna teória
vyžaduje splnenie formálnych a materiálnych znakov. Medzi formálne znaky právneho predpisu
patrí štátom uznaná forma a publikácia právneho predpisu, ktorá je podmienkou jeho platnosti.
Medzi materiálne znaky patrí regulatívna povaha predpisu, právna záväznosť predpisu, jeho
všeobecnosť a vynutiteľnosť štátnou mocou.
Štatutárne predpisy profesijných komôr napriek tomu, že v mnohých prípadoch spĺňajú aj
všetky materiálne znaky právneho predpisu, tak sa nemôžu považovať za právny predpis, pretože
nespĺňajú formálne znaky. Tie nespĺňajú v prvom rade preto, lebo platný právny poriadok im na
žiadnom mieste nepriznáva povahu právneho predpisu. Naopak možno skonštatovať, že im táto
povaha výslovne nie je priznaná prostredníctvom článku 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
V tomto článku Ústavy Slovenskej republiky je taxatívnym spôsobom priznaná právna
povaha právneho predpisu len ústave, ústavným a ostatným zákonom, nariadeniam vlády,
vyhláškam, opatreniam a výnosom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
vyhláškam miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzným nariadeniam obcí a vyšších
územných celkov.
Za právny predpis nepovažuje štatutárny predpis profesijnej komory ani § 22 ods. 1 písm. a)
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ktorý taxatívne vymedzuje všeobecné záväzné právne
predpisy, proti ktorým je prokurátor oprávnený podať protest.
Ani druhý formálny znak, ktorým je publikácia právneho predpisu často krát nie je splnený pri
štatutárnych predpisoch profesijných komôr. Mnohé zo zákonov, ktoré zriaďujú profesijné komory už
žiadnym spôsobom neupravujú ich publikáciu v nejakej „periodickej zbierke profesijnej komory“,
s ktorou sa spája ich platnosť a ani žiadnym spôsobom neriešia otázky legisvakancie štatutárneho
predpisu.
Napokon to, že sa nejde o právny predpis, nepotvrdzuje len citovaný článok 125 Ústavy
Slovenskej republiky, ktorý upravuje preskúmanie nesúladu právnych predpisov Ústavným súdom
11

Napriek tomu, že právny poriadok žiadnym spôsobom nečlení štatutárne predpisy profesijných
komôr do dvoch skupín, tak vychádzajúc z poznatkov praxe možno nájsť určité všeobecné znaky,
ktoré ich umožňujú rozčleniť do dvoch skupín.
12
Typickým príkladom sú etické kódexy a disciplinárne poriadky.
13
Typickým príkladom sú organizačné poriadky, volebné poriadky a rokovacie poriadky orgánov
profesijných komôr.
14
Napríklad podľa § 64 ods. 3 zákona č. Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) advokátsky koncipient je
pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, predpismi komory
a s pokynmi advokáta. Podľa § 69 tohto zákona Konferencia advokátov schvaľuje predpisy komory.
V nadväznosti na tieto ustanovenia Konferencia advokátov sa uzniesla na uznesení o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov zo dňa 19.júna 2010, ktorým uložila
povinnosť advokátskych koncipientov zúčastniť sa na seminároch organizovaných Slovenskou
advokátskou komorou.
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a zákon o prokuratúre, ale aj Občiansky súdny poriadok, keď neumožňuje preskúmať legalitu
štatutárnych predpisov profesijných komôr v správnom súdnictve. Podľa ustanovenia § 250 zfa
Občianskeho súdneho poriadku je v správnom súdnictve možné preskúmať len všeobecne záväzné
nariadenia obcí a vyšších územných celkov.
2.3

Kontrola zákonnosti predpisov profesijných komôr
Po zmene spoločenských pomerov po roku 1989 došlo k postupnému kreovaniu profesijných
komôr a obnoveniu samosprávnej činnosti spred roka 1948, ktorá mala na území Slovenskej
republiky dlhodobú tradíciu. Túto decentralizáciu, ktorou štát zveril časť výkonu verejnej moci
člensky organizovaným subjektom verejnej správy, aby samostatne plnili úlohy vo verejnej správe
možno považovať za pozitívny krok už len z dôvodu, že výrazne sa tým obmedzila štátna
byrokracia, ktorá je považovaná za „nepriateľa“ moderného demokratického štátu. Zároveň sa ňou
naplnil základný znak moderného demokratického štátu, v ktorom musí mať popri štátnej moci
významné postavenie aj samosprávna moc.
Za pozitívny krok už nemožno považovať to, akým spôsobom sa štát zbavil možnosti výkonu
dozoru nad činnosťou profesijných komôr, a to predovšetkým profesijných komôr s povinným
členstvom, ktoré sú oprávnené samostatne rozhodovať o tom, kto bude vykonávať určité slobodné
povolanie a aké podmienky pri výkone povolania sa musia rešpektovať.
15
Kým individuálna rozhodovacia činnosť profesijných komôr voči jej členom podlieha
kontrole štátu, pretože je preskúmateľná v rámci správneho súdnictve, tak pri normotvornej činnosti
profesijných komôr tomu tak už nie je.
Ako bolo už v predchádzajúce podkapitole uvedené, tak v súčasnosti štatutárne predpisy
profesijných komôr nepodliehajú prieskumu legality v rámci správneho a ani ústavného súdnictva s
oprávnením súdu pozastaviť účinnosť štatutárneho predpisu alebo jeho časti pre jeho nezákonnosť.
K preskúmaniu zákonnosti štatutárnych predpisov profesijných komôr v správnom súdnictve môže
dôjsť len nepriamo, a to pri preskúmaní individuálneho správneho aktu profesijnej komory, ktorý bol
vydaný na základe nezákonného štatutárneho predpisu. Tu však konajúci správny súd má len
kasačné oprávnenie vo vzťahu k rozhodnutiu. Svojím rozhodnutím teda môže pre nezákonnosť
zrušiť rozhodnutie profesijnej komory, ale nezákonnosť štatutárneho predpisu, ktorá bol dôvodom
nezákonnosti rozhodnutia, môže len skonštatovať v odôvodnení rozhodnutia a bez možnosti
pozastavenia jeho účinnosti.
Rovnaká situácia je aj v prípade dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi
verejnej správy. Podľa § 20 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre dozor nad
činnosťou orgánov záujmovej samosprávy prokurátor nevykonáva. Z uvedeného dôvodu
neprichádza do úvahy ani protest prokurátora proti štatutárnemu predpisu profesijnej komory.
Jediným orgánom štátu, ktorý v súčasnosti vykonáva dozor štátu nad legalitou štatutárnych
predpisov profesijných komôr je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý je ústredným
orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Jeho pôsobnosť je však
obmedzená len na oblasť hospodárskej súťaže.
Protimonopolný úrad na základe § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky je oprávnený vydávať
rozhodnutia o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo
podľa ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a súčasne rozhodnúť o uložení
povinnosti zdržať sa takéhoto konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav. Podnikateľom podľa
§ 3 ods. 2 tohto zákona sa rozumie aj združenie podnikateľov bez ohľadu na to, či zakázaná činnosť
alebo konanie združenia podnikateľov bola alebo nebola zameraná na dosahovanie ziskov. Podľa §
4 ods. 1 tohto zákona rozhodnutia združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za
následok obmedzovanie súťaže sú zakázané. Podľa § 4 ods. 2 písm. c) tohto zákona sa
15

Napr. rozhodnutia profesijnej komory o nezapísaní kandidáta do zoznamu oprávnených osôb a
všetky disciplinárne rozhodnutia komory sa považujú za individuálne správne akty, ktorých legalitu
možno preskúmať v rámci správneho súdnictva. Preskúmateľnosť týchto aktov správnym súdom
vyplýva s ustanovení Občianskeho súdneho poriadku bez toho, aby ich preskúmateľnosť výslovne
uvádzali aj zákony, ktoré upravujú právomoci profesijných komôr a podmienky výkonu slobodného
povolania. Napriek tomu všetky tieto úpravy minimálne pri rozhodnutiach profesijných komôr
v disciplinárnych veciach členov výslovne uvádzajú možnosť súdneho prieskumu.
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rozhodnutím združenia podnikateľov rozumie právny akt orgánu združenia, ako aj odporúčanie
orgánu združenia.
Na základe citovaných ustanovení Protimonopolný úrad je oprávnený preskúmavať
zákonnosť
štatutárnych
predpisov
profesijných
komôr
z pohľadu
dodržiavania
pravidiel hospodárskej súťaže, pretože profesijné komory sú nepochybne združeniami podnikateľov
a vydanie štatutárneho predpisu je podľa tohto zákona rozhodnutím združenia podnikateľov.
Zároveň je oprávnený uložiť profesijnej komore povinnosť zdržať sa uplatňovania štatutárneho
predpisu alebo jeho časti a nariadiť profesijnej komore odstránenie protiprávneho stavu tým, že
v lehote určenej v rozhodnutí jej uloží povinnosť zabezpečiť súlad štatutárneho predpisu so
zákonom o hospodárskej súťaži.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v posledných rokoch takto postupoval voči
viacerým profesijným komorám, pričom najčastejším štatutárnymi predpismi, kde skonštatoval ich
16
nezákonnosť a nariadil odstránenie protiprávneho stavu boli etické kódexy profesijných komôr.
Tento stav považujem najmä v prípade profesijných komôr s povinným členstvom za
neprijateľný. Prípadná nezákonnosť štatutárneho predpisu môže výrazným spôsobom poškodiť
členov týchto komôr, ktorý na rozdiel od profesijných komôr s nepovinným členstvom nemajú
možnosť vystúpiť z komory, ak chcú vykonávať naďalej svoje povolanie. Prípadná nezákonnosť
štatutárnych predpisov môže napríklad obmedziť dostupnosť poskytovaných služieb na trhu,
obmedziť dostupnosť informácií o poskytovaných službách alebo znížiť ich kvalitu a poškodiť tak
príjemcov služieb, najmä spotrebiteľov. Ochrana spotrebiteľa je pritom v súčasnosti prioritou tak
Slovenskej republiky, ako aj orgánov Európskej únie. Riziko nezákonnosti štatutárnych predpisov je
osobitne zvýšené v prípade profesijný komôr združujúcich osoby vykonávajúce neprávnické
slobodné povolania, ktoré majú len malý počet členov. Tie jednak nemajú vo svojich radoch osoby
s právnickým vzdelaním a jednak si objednanie právnych služieb nemôžu dovoliť z dôvodu
menšieho výberu členských príspevkov.
3

ZÁVER
Na základe vyššie uvedeného rozboru navrhujem zaviesť dozor štátu aj vo vzťahu k legalite
štatutárnych predpisov profesijných komôr. Pritom postačí výkon dozoru len vo vzťahu k profesijným
komorám s povinným členstvom, pretože členovia profesijných komôr s nepovinným členstvom
majú možnosť kedykoľvek vystúpiť z komory bez toho, aby museli prestať vykonávať svoje
povolanie.
V prvom rade navrhujem zmeniť existujúci zákon o prokuratúre tak, aby umožnil
prokurátorom podať protest aj proti štatutárnemu predpisu profesijnej komory s povinným
členstvom.
V druhom rade navrhujem zaviesť možnosť súdneho prieskumu legality týchto štatutárnych
predpisov v rámci správneho súdnictva, pričom takýto súdny prieskum bude založený na možnosti
správneho súdu pozastaviť účinnosť štatutárneho predpisu profesijnej komory s povinným
členstvom alebo jeho časti. Podmienky tohto konania v správnom súdnictve navrhujem obdobné,
ako sú v prípade konania o preskúmanie všeobecne záväzných nariadení obce a vyšších územných
celkov správnymi súdmi podľa § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku, t.j. 6 mesačná lehota od
právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozastavení účinnosti štatutárneho predpisu, v ktorej je profesijná
komora povinná zjednať nápravu, inak štatutárny predpis alebo jeho nesúladná časť stratí aj
platnosť a návrh na preskúmanie nesúladu štatutárneho predpisu bude oprávnený podať len
prokurátor. Výber prokurátora odôvodňujem tým, že v Slovenskej republike je pomaly „národným
športom“ tendencia podávania zjavne nedôvodných kvalifikovaných návrhov na súdy, pričom práve
prokurátor je osobou právne erudovanou a schopnou posúdiť štatutárny predpis po právnej stránke
tak, aby k takémuto podávaniu zjavne nedôvodných návrhov v praxi nedochádzalo. Zároveň
oprávnenie prokurátora podať takýto návrh na začatie súdneho konania navrhujem až za splnenia
podmienky, že profesijná komora nezrušila alebo nezmenila štatutárny predpis na základe ním
podaného protestu.

16

Uvedené rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo vzťahu k profesijným
komorám sú dostupné na http://www.antimon.gov.sk/963/dohody-obmedzujuce-sutaz.axd
(navštívené dňa 21. 3. 2013)
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NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NEW PERSONAL DATA PROTECTION ACT
Marcela Macová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom popísané
niektoré vybrané novinky, ktoré zákon prináša. Záverom je poukázané na plusy a mínusy nového
zákona. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad toho, čo prináša nový zákon o
ochrane osobných údajov.
Kľúčové slová: osobné údaje, priestor prístupný verejnosti, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ,
písomná zmluva, zákon o ochrane osobných údajov, Úrad na ochranu osobných údajov SR,
zodpovedná osoba, oprávnená osoba, zverejňovanie.
Abstract: The contribution analyses the new act on the protection of personal data. It describes
some selected novelties, that the law brings. Finally it mentions positives nd negatives of the new
act. The purpose of the contibution is to provide at least basic overview what the new data
protection act brings.
Key words: personal data, places accessible to the public, controller, processor, wrtinen contract,
Act on Protection of Personal Data, Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic,
personal data protection official, entitled person, making public.

1

ÚVOD
V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane
osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie
vyhlášky.
Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky
(ďalej len „Úrad“).
Návrh nového zákona bol pripravený vzhľadom na potrebu dôslednej transpozície Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „smernica 95/46/ES“) v kontexte
konkrétnych pripomienok Európskej komisie vyplývajúcich zo „Štruktúrovaného dialógu o ochrane
osobných údajov“, úloh obsiahnutých v Schengenskom akčnom pláne Slovenskej Republiky a
výsledkov analýzy súčasne platného zákona z pohľadu aplikačnej praxe.
Účelom predkladaných zmien je najmä sprehľadnenie právnej úpravy, zadefinovanie
a precizovanie jednotlivých procesov.
2

POJMY
Predkladaný návrh zákona okrem iného uvádza niekoľko nových pojmov, ako je priestor
prístupný verejnosti: „priestorom prístupným verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne
vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom
čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný
pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon“, ale aj zmenu
pojmov, ktoré boli stanovené zákonom č. 428/2002 Z. z.
Návrh zákona oproti doteraz platnému zákonu upravuje aj definíciu pojmu sprostredkovateľ
a prevádzkovateľ. Vypúšťa sa slovné spojenie „orgány štátnej správy, orgány územnej
samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj ostatné právnické osoby a fyzické osoby“ a nahrádza
sa slovom „každý“.
Zmena postihla aj definíciu pojmu biometrický údaj: „biometrickým údajom osobný údaj
fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na
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základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok
prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny.“ Biometrické údaje sú v predmetnej
definícii vymenované príkladmo. Typickým príkladom 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.).
3

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je v zmysle navrhovanej úpravy zákona
možné na základe:
1) súhlasu jednotlivých dotknutých osôb alebo bez ich súhlasu,
2) ak tak ustanoví priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie a
3) medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
1
4) tento zákon ,
2
5) osobitný zákon .
Nový zákon o ochrane osobných údajov oproti starému reaguje aj na pramene európskeho
práva, ktorými sú priamo vykonateľné právne záväzné akty Európskej únie, a taktiež
na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Do pozornosti dávam novinku a to je výnimka zo súhlasu podľa § 10 ods. 3 písm. e) podľa
ktorého prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich
náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie
preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené.
Podľa nového zákona, aby mohli byť osobné údaje zverejnené je treba splniť dve podmienky
a to musí ísť o zákonne zverejnené osobné údaje a také spracúvanie osobných údajov musí
rešpektovať právo dotknutých osôb na ochranu ich súkromia. Za zákonne zverejnené o osobné
údaje možno považovať také, ktoré sú verejne prístupné komukoľvek. Takým príkladom je napríklad
3
4
5
zverejňovanie neplatičov zdravotnými poisťovňami , Sociálnou poisťovňou , obcami .
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Pod pojmom tento zákon sa myslí zákon o ochrane osobných údajov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
Podľa § 25 ods.1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná
e) uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete
1. zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti,
2. zoznam poistencov a platiteľov poistného, ktorí nezaplatili preddavky na poistné za tri mesiace
alebo poistné za tri mesiace, nedoplatok, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania poistného, alebo
úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom; 1) u fyzickej osoby
zdravotná poisťovňa uvedie jej meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, rok
narodenia a výšku pohľadávky, ak je pohľadávka vyššia ako 10 eur; u fyzickej osoby oprávnenej
podnikať a právnickej osoby v zozname uvedie obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo, ak je pridelené, a výšku pohľadávky, ak je pohľadávka vyššia ako 10 eur.
4
Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam osôb voči ktorým eviduje pohľadávky podľa § 169 zákona
č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení. Sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do
zoznamu týchto osôb, určí správna rada. Sumu pohľadávky na poistnom na poistenie v
nezamestnanosti, na príspevku do garančného fondu a na pokute a na penále uložených v
súvislosti s týmto poistným a s týmto príspevkom, ktorá je dôvodom na zaradenie do zoznamu osôb,
voči ktorým eviduje pohľadávky, určí správna rada. Zoznam zverejnených dlžníkov obsahuje meno
a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické afyzické
osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni od 3,32 eur. Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje v
mesačných intervaloch.
2
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4

VZŤAH PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
Podľa novej právnej úpravy vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom musí byť
upravený iba písomnou zmluvou. Zo zákona vypadlo písomné poverenie. Sprostredkovateľ
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve
s prevádzkovateľom.
Prax priniesla požiadavku na zadefinovanie náležitostí takejto zmluvy medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorá poskytne väčšiu právnu istotu ako doterajšia právna
úprava. Návrh zákona pritom neustanovuje povinnosť vypracovať samostatnú zmluvu, ktorej
obsahom by bol tieto práva a povinnosti sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, je
ponechané na rozhodnutí zmluvných strán, ako formou si to upravia napr. dodatkom.
V § 8 ods. 3 nového zákona je uvedené: „Prevádzkovateľ je povinný uzatvoriť so
sprostredkovateľom zmluvu podľa odseku 1 pred začatím spracúvania osobných údajov.
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na účel
dojednaný s prevádzkovateľom v zmluve a spôsobom podľa tohto zákona.“.
Zmluva podľa § 8 odseku 3 musí obsahovať:
a) údaje o zmluvných stranách (ďalej len „identifikačné údaje“);
1. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, právnu formu, adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
3. obchodné meno, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu –
podnikateľa,
b) deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene
prevádzkovateľa,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) názov informačného systému,
e) zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať; zoznam osobných údajov možno nahradiť
rozsahom osobných údajov,
f) okruh dotknutých osôb,
g) podmienky spracúvania osobných údajov vrátane zoznamu povolených operácií s osobnými
údajmi,
h) vyhlásenie prevádzkovateľa, že sprostredkovateľ spĺňa podmienky podľa § 8 odseku 2 prvej vety,
i) súhlas prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom prostredníctvom
inej osoby,
j) dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
k) dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zmluvných strán.

5

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje, že v
prípade ak je správcom dane obec, môže zverejniť zoznam:
a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška
daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
b) daňových subjektov, u ktorých suma povoleného odkladu platenia dane alebo suma povoleného
platenia dane v splátkach presahuje u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
c) daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok
s uvedením jej výšky.
V zoznamoch sa uvedie:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od
trvalého pobytu,
b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c) suma
1. daňových nedoplatkov,
2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo
povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a § 157 zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obec zverejňuje zoznamy na svojej internetovej stránke.
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5

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme vo
všeobecnosti zodpovedá prevádzkovateľ. Zodpovedná osoba je taká fyzická osoba, ktorá dohliada
u prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov. V novom ustanovení § 27 má presne popísané čo
je jej povinnosťou. Zákon tiež priniesol novinku a to, že Úrad môže uložiť pokutu vo výške od 150
eur do 3000 eur tomu, kto ako zodpovedná osoba neplní povinnosti podľa § 27.
Návrhom zákona sa očakáva zníženie počtu prevádzkovateľov, ktorí budú povinní poveriť a
na Úrad nahlásiť zodpovednú osobu. Ostatní prevádzkovatelia budú povinní požiadať o registráciu
svojich informačných systémov, ak sa na ne nebude vzťahovať výnimka z tejto povinnosti.
Prevádzkovatelia, ktorí budú spracúvať osobné údaje prostredníctvom 20 a viac
oprávnených osôb budú povinní výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov písomne poveriť
zodpovednú osobu a túto oznámiť Úradu. Zodpovedná osoba bude musieť spĺňať aj odborné
predpoklady na riadny výkon takéhoto dohľadu. Znalosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany
osobných údajov budú podliehať vykonaniu skúšky, ktorú úrad vykoná bezplatne. Podrobnosti
o vykonaní skúšky bude upravovať nová vyhláška.
Nový zákon priniesol ďalšie zmeny a to, že ak bude mať prevádzkovateľ poverených viacej
zodpovedných osôb bude musieť na Úrad nahlásiť všetky. Na rozdiel od starého zákona
č. 428/2002 Z. z. nový zákon upravuje aj presné náležitosti písomného poverenia zodpovednej
osoby a spôsoby ukončenia poverenia zodpovednej osoby. V starom zákone bolo jedno
ustanovenie, ktoré sa zaoberalo zodpovednou osobou, v novom zákone je ich 5 (podmienky
poverenia zodpovednej osoby, skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby, povinnosti
prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby, ukončenie poverenia zodpovednej osoby,
povinnosti zodpovednej osoby) a vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej
osoby.
6

OPRÁVNENÁ OSOBA
V prípade poučenia oprávnenej osoby môžeme povedať, že dochádza k zmene v tom, a to,
že návrh nového zákona presne popisuje, ako má poučenie vyzerať. Dôvodová správa ako
argumenty k spresneniu a dôslednému precizovaniu tohto ustanovenia uvádza zvýšenie právnej
istoty a odstránenie kolízií v praxi.
Prevádzkovateľ je podľa § 21 ods. 2 návrhu zákona povinný poučiť oprávnenú osobu
o právach a povinnostiach ustanovených týmto zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie pred
uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi. Poučenie obsahuje najmä rozsah oprávnení, popis
povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť písomný záznam. Záznam
o poučení obsahuje:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa,
b) titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie a podpis oprávnenej osoby,
c) titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie alebo funkciu a podpis toho, kto vykonal poučenie,
d) informácie podľa § 21 ods. 2,
e) deň poučenia a
f) deň, odkedy osoba prestala byť oprávnenou osobou; tento údaj doplní prevádzkovateľ
po ukončení jej činnosti ako oprávnenej osoby.
Ďalej v novom zákone pribudne povinnosť pre prevádzkovateľa opätovne poučiť oprávnenú
osobu, ak došlo k podstatnej zmene jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia, a tým
sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností alebo sa podstatne zmenili podmienky
spracúvania osobných údajov, alebo rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného,
služobného alebo funkčného zaradenia.
7

ZÁVER
Na záver ešte považujem za potrebné uviesť, pozitíva a negatíva nového zákona o ochrane
osobných údajov.
Pozitíva:
•
•

Posilnenie nezávislého postavenia Úradu;
Lepšia prehľadnosť zákona;
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•
•
•
•

Precizovanie niektorých ustanovení vzhľadom na potreby praxe;
Jednoduchší a flexibilnejší cezhraničný tok osobných údajov;
Rozšírenie práv dotknutej osoby;
Zachovanie dôrazu na bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

Negatíva:
•
Prechodné ustanovenia sú zle naformulované, pretože napríklad v § 76 ods. 6 je uvedené:
„Osobitné registrácie udelené podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona zrušujú.
Prevádzkovateľ je povinný nanovo prihlásiť svoj informačný systém na osobitný registráciu v súlade
s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, ak to zákon vyžaduje“. Ale
zasa v inom ustanovení zákona v § 39 ods. 5: „Prevádzkovateľ je oprávnený začať spracúvať
osobné údaje v informačnom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu až po doručení
potvrdenia o osobitnej registrácii. Obe ustanovenia sú v rozpore, pretože vlastne by sa podľa
výkladu prechodného ustanovenia nemali spracúvať osobné údaje v osobitnej registrácii. Správne
by to malo znie; „Osobitné registrácie udelené podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto
zákona zrušujú. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme
prihlásenom na osobitnú registráciu, kým si nanovo neprihlási informačný systém na osobitnú
registráciu v súlade s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona,
najdlhšie však do 30. 11. 2013.“
•
Používa sa viacero ťažko aplikovateľných ustanovení z dôvodu rôznej interpretácie;
•
Nedostatočné reflektovanie moderných technológii (napr. cloud computing).
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PRINCÍP PREVAŽUJÚCEHO VEREJNÉHO ZÁUJMU V ZÁKONE
O SLOBODE INFORMÁCIÍ
Antónia Ambrózyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou aplikácie princípu prevažujúceho verejného záujmu podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Ďalej sú v ňom rozpísané ustanovenia týkajúce sa problematiky okruhu
sprístupňovaných informácií a prístupu širokej verejnosti k informáciám. Záver poukazuje na princíp
prevažujúceho verejného záujmu v zákone o slobode informácií, ktorý vyvažuje na jednej strane
verejný záujem na sprístupňovaní informácií a na druhej strane ochranu určitých informácií. Cieľom
príspevku je upozorniť na výnimky, ktorými sú konkrétne situácie, kedy sa vo verejnom záujme
sprístupnia informácie, ktoré sú podľa uvedeného zákona o slobode informácií chránené.
Kľúčové slová: právo na informácie, princíp prevažujúceho verejného záujmu, výnimka,
obmedzenie prístupu k informáciám, okruh sprístupňovaných informácií, prístup širokej verejnosti
k informáciám.
Abstract: The paper deals with the question of application of principle of overriding public interest
according to the law by Act N. 211/2000 Coll. to free access to information (Freedom of Information
Act) as amended. Furthermore the paper breaks down provisions related to a range of available
information and access of information to the general public. The conclusion points out the principle
of overriding public interest in Freedom of Information Act which on one hand balances the public
interest of available information and on the other hand the protection of certain information. The aim
of this paper is to highlight exceptions that are specific situations when the information will be
available in public interest which are protected according already mentioned Freedom of Information
Act.
Key words: freedom of information, principle of overriding public interest, exception, limitation on
the access to information, range of available information, access of general public to information.
1

ÚVOD
Dňa 1.1.2013 uplynulo 12 rokov od účinnosti zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
1
k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Do prijatia zákona o slobode informácií
pretrvával v praxi orgánov verejnej moci princíp diskrétnosti (utajenosti) typický pre nedemokratické
režimy. Na základe tohto princípu sú verejnosti sprístupňované len tie informácie, ktoré zákon
výslovne za verejné označí, a ktorých sprístupnenie výslovne dovoľuje, ostatné informácie sú
utajené.

1

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sži 1/2011: „...úpravou v tomto zákone
sa má chrániť reálne uplatnenie čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky......Právo na informácie spolu so
slobodou prejavu sú ústavnými právami každého subjektu garantovanými Ústavou Slovenskej
republiky, Listinou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných
slobôd. Právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť len zákonom, ak ide o opatrenia
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu,
verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej
republiky). Výkladovým pravidlom pri obmedzovaní základných práv a slobôd je ustanovenie čl. 13
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa
musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.
Rozsah obmedzení základných práv a slobôd je potrebné vykladať reštriktívne.“
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Ďalej do prijatia zákona o slobode informácií neexistovala zákonná úprava prístupu širokej
verejnosti k informáciám, nebol vymedzený ani okruh informácií, na ktorých sprístupnenie má každý
2
právo a nebol stanovený žiaden procesný postup sprístupňovania informácií.
Informácie sú „kyslíkom demokracie“. Len pravdivo a úplne informovaní občania môžu
rozhodovať o smerovaní krajiny, kontrolovať orgány verejnej moci a hospodárenie s verejnými
financiami.
2

OKRUH SPRÍSTUPŇOVANÝCH INFORMÁCIÍ
V zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „Ústava“)
3
vymedzená povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať informácie o svojej činnosti (čl. 26) je
premietnutá do ustanovenia § 2 zákona o slobode informácií, ktoré definuje povinné osoby, a to
povinné osoby:
- s plnou informačnou povinnosťou v rozsahu svojej činnosti a
- s informačnou povinnosťou, ktorá sa týka len ich rozhodovacej činnosti.
Podľa názoru ústavného súdu (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS
236/06) sú tri charakteristické znaky orgánov verejnej moci, a to:
- náplň ich činnosti,
- hospodárenie s verejnými financiami, resp. nakladanie s majetkom štátu alebo obce a
- príslušnosť do oblasti verejného práva.
Štátne orgány, obce (§ 2 ods. 1 zákona o slobode informácií) a právnické osoby zriadené
zákonom (§ 2 ods. 2 zákona o slobode informácií) sa vyznačujú spravidla všetkými tromi uvedenými
znakmi. Právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou (§ 2 ods. 2 zákona o slobode
informácií) spĺňajú spravidla dva uvedené znaky (hospodária s verejnými financiami, resp. nakladajú
s majetkom štátu alebo obce a boli kreované na základe zákonov, ktoré patria do oblasti verejného
práva). Právnické osoby založené povinnými osobami uvedenými v ods. 1 a 2. (§ 2 ods. 3 zákona
o slobode informácií) spĺňajú spravidla jeden charakteristický znak (hospodária s verejnými
financiami, resp. nakladajú s majetkom štátu alebo obce).
4
Plná informačná povinnosť voči každému je z hľadiska čl. 26 ods. 4 Ústavy vtedy, keď ide
o subjekt, ktorý hospodári s verejnými financiami, resp. nakladá s majetkom štátu alebo obcí, alebo
vtedy, ak ide o subjekt, ktorý bol kreovaný zákonom alebo na základe zákona, ktorý patrí do oblasti
verejného práva. V týchto prípadoch je daný verejný záujem na plnej informačnej povinnosti, ktorý
5
potláča do úzadia prípadný záujem týchto subjektov na ochrane ich práv a slobôd.
V prípade subjektu, ktorý realizuje niektoré práva a povinnosti verejnej moci, avšak pritom
nehospodári s verejnými financiami, resp. nenakladá s majetkom štátu alebo obcí a patrí do oblasti
súkromného práva, je z ústavnoprávneho hľadiska potrebné prihliadnuť pri určení rozsahu
informačnej povinnosti takéhoto subjektu na ochranu jeho práv a slobôd v zmysle čl. 26 ods. 4
2

Wilfling, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, VIA IURIS- Centrum pre práva občana,
Pezinok 2012, str. 9.
3
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 236/06 : „ ... Za orgány verejnej moci
treba považovať jednak orgány štátnej moci a jednak orgány verejnej správy. Orgánmi štátnej moci
sú Národná rada Slovenskej republiky (ako orgán zákonodarnej moci), prezident a vláda Slovenskej
republiky (ako orgány výkonnej moci), ústavný súd, všeobecné súdy a Súdna rada Slovenskej
republiky (ako orgány súdnej moci). Orgánmi verejnej správy sú jednak orgány všeobecnej
a špecializovanej štátnej správy (ústredné, resp. s celoštátnou pôsobnosťou a regionálne), ďalej
vyššie územné celky a obce ako orgány územnej a obecnej samosprávy a napokon aj iné subjekty,
ktoré vykonávajú niektoré právomoci verejnej správy … ústavná povinnosť poskytovať informácie
o svojej činnosti majú v zmysle čl. 26 ods. 5 ústavy iba orgány verejnej moci, zákonom o slobode
informácií bol okruh povinných subjektov rozšírený aj o také subjekty, ktoré za orgány verejnej moci
považovať nemožno … v § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií uvedené právnické osoby založené
povinnými osobami podľa ods. 1 a 2 taktiež spravidla nie sú orgánmi verejnej moci.“
4
Čl. 26 ods. 4 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení: „Slobodu
prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v
demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného
poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“
5
Ochrana práv a slobôd takéhoto subjektu, ktorý má informačnú povinnosť, by totiž mohla byť
legitímnym dôvodom na obmedzenie práva každého na informácie podľa čl. 26 ods. 4 ústavy.
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Ústavy. U subjektov súkromného práva, ktoré nemajú k dispozícii verejné financie, resp. štátny, či
obecný majetok, hoci realizujú časť právomocí orgánov verejnej moci, je dôvodné ich informačnú
povinnosť obmedziť na rozsah ich rozhodovacej činnosti.
3

PRÍSTUP ŠIROKEJ VEREJNOSTI
V praxi to znamená, že povinná osoba nikdy nemôže podmieňovať sprístupnenie informácie
podaním vysvetlenia, za akým účelom žiadateľ informáciu požaduje a tiež nie je oprávnená zisťovať
dôvod žiadosti. Na prípadné otázky zamestnancov povinnej osoby, prečo alebo na aký účel žiadateľ
6
informáciu požaduje, nie je žiadateľ povinný odpovedať. Ide o princíp, že informácie musí povinná
osoba žiadateľovi sprístupniť bez toho, aby žiadateľ musel uviesť či preukázať dôvod, pre ktorý
7
informáciu žiada, alebo preukázať oprávnenosť či opodstatnenosť žiadosti.
Čo sa týka pojmu žiadateľ, rozumie sa pod ním každá fyzická a právnická osoba, ktorá
8
požiada o sprístupnenie informácie. Z Ústavy a zákona o slobode informácií vyplýva, že právo na
9
informácie má každý. Oprávnenie žiadať informácie nie je obmedzené občianstvom Slovenskej
republiky, ani bydliskom na území Slovenskej republiky alebo vzťahom žiadateľa k povinnej osobe
(žiadať informácie môže aj zamestnanec povinnej osoby) a pri právnických osobách môže byť
10
žiadateľom aj právnická osoba so sídlom v zahraničí.
K vyššie uvedenému je potrebné zdôrazniť, že na dodržiavanie vyššie uvedeného princípu
by mali povinné osoby zvlášť dohliadať, a to nielen preto, že ide o európsky štandard, ale hlavne
kvôli vlastnej profesionalite pri vybavovaní žiadostí žiadateľov o informácie. V aplikačnej praxi práva
na informácie dochádza čoraz častejšie
ku komplikovaným prípadom. Tento jav nie je ničím
neobvyklým, naopak je to logický dôsledok toho, že informácie sú neustále a v obrovskom množstve
vytvárané všetkými osobami a inštitúciami v každej oblasti spoločenského života a v rámci každého
vzťahu existujúceho vo verejnej správe a navyše právne normy sú vyjadrené nedokonalým
11
prirodzeným jazykom. Naopak by bolo neobvyklé v súčasnosti robiť obštrukcie žiadateľom
a sťažovať prístup k informáciám práve porušovaním uvedeného elementárneho princípu, že každý
môže žiadať o informácie povinnú osobu bez udania dôvodu, pre aký účel informáciu žiada.
4

KATEGÓRIE INFORMÁCIÍ, KTORÉ NEMUSIA BYŤ VEREJNOSTI SPRÍSTUPNENÉ
Princíp „čo nie je tajné, je verejné“ je základným princípom zákona o slobode informácií a je
12
vyjadrený v § 3 ods. 1 a v § 12 uvedeného zákona. Kategórie informácií, ktoré sú chránené
a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v § 8 až § 11 zákona o slobode informácií:
13
- utajovaná skutočnosť, bankové a daňové tajomstvo (§ 8) ,
6

Wilfling, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, VIA IURIS- Centrum pre práva občana,
Pezinok 2012, str. 27.
7
§ 3 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Informácie sa sprístupňujú bez preukázania
právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.“
8
§ 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Žiadateľom je fyzická osoba a právnická osoba,
ktorá požiada o sprístupnenie informácie.“
9
§ 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré
majú povinné osoby k dispozícii.“
10
Wilfling, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, VIA IURIS- Centrum pre práva občana,
Pezinok 2012, str. 27.
11
Peter Wilfling: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, VIA IURIS- Centrum pre práva
občana, Pezinok 2012, str. 249.
12
Na princípe „čo nie je tajné, je verejné“ sú založené aj právne predpisy Európskej únie
a dokumenty Rady Európy, napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe
verejnosti k informáciám o životnom prostredí.
13
§ 8 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú
skutočnosť podľa osobitného zákona alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového
tajomstva podľa osobitného zákona, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju
“
nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.
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- informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby a osobné údaje fyzickej osoby (§
14
9) ,
15
- obchodné tajomstvo (§ 10) ,
- informácie odovzdané povinnej osobe osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá (§ 11 ods. 1
16
písm. a) ,
17
- informácie zverejňované na základe osobitného zákona (§ 11 ods. 1 písm. b) ,
- informácie, ktorých sprístupnením možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú
18
osobitným predpisom (§ 11 ods. 1 písm. c) ,
- informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov
alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného
predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu
Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie
nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy (§ 11
19
ods. 1 písm. d) ,

14

§ 9 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„(1) Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy,
podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej
prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon,
alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký
súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
(2) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za
podmienok ustanovených osobitným zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje
zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba
nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca.Ak dotknutá
“
osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.
15
§ 9 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Informácie označené ako obchodné tajomstvo
povinná osoba nesprístupní.“
16
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú
povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením
informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na
sprístupnenie informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí.
Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená.“
17
§ 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak ju zverejňuje na základe osobitného
zákona;ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby.“
18
§ 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného
vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto
osobitných predpisovna výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas.“
19
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu
vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem
informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom
konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení
obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie
neohrozuje práva a právom chránené záujmy.“
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- informácie týkajúce sa zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského
konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú
20
osobitné predpisy (§ 11 ods. 1 písm. e) ,
- informácie týkajúce sa miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov
21
a skamenelín (§ 11 ods. 1 písm. f) ,
- informácie, ktorých sprístupnenie by bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych
spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika
22
viazaná (§ 11 ods. 1 písm. g) ,
- informácie, ktoré sa týkajú výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa
osobitných predpisovokrem informácií o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo
23
dozoru, ak ich sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (§ 11 ods. 1 písm. h) ,
- dokumentácia, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a
vykonanie činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov
24
osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov (§ 11 ods. 1 písm. i) ,
- informácie, ktoré získala povinná osoba od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného
25
zákona, ktoré priamo nesúvisia s úlohami povinnej osoby (§ 11 ods. 3) .
Avšak zákon o slobode informácií vymedzuje aj výnimky, ktorými sú konkrétne situácie, kedy
sa vo verejnom záujme sprístupnia informácie, ktoré sú podľa uvedeného zákona chránené.
A práve v týchto situáciách sa uplatňuje princíp prevažujúceho verejného záujmu vyplývajúci z čl.
26 ods. 4 Ústavy, podľa ktorého možno právo na informácie obmedziť zákonom iba vtedy, ak ide o

20

§ 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka zmierovacieho konania,
arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o
výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.“
21
§ 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka miesta výskytu chránených
druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie
alebo ničenie.“
22
§ 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak by to bolo v rozpore s právne záväznými
aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je
Slovenská republika viazaná.“
23
§ 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo
dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o
inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.“
24
§ 11 ods. 1 písm. i) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje
informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a vykonanie činností s cieľom
spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a
ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov.“
25
§ 11 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Pri sprístupňovaní informácií, ktoré získala
povinná osoba od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného zákona, podľa ktorého sa na
povinnú osobu vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná prekážka ochraňujúca informácie pred
zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa tohto zákona sprístupniť, sprístupní povinná
osoba len tie informácie, ktoré priamo súvisia s jej úlohami.“
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opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť
26
štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
5

VÝNIMKY PRI SPRÍSTUPŇOVANÍ INAK ZÁKONOM CHRÁNENÝCH INFORMÁCIÍ
V zákone o slobode informácií sa konkrétne jedná o výnimku:
- z ochrany osobných údajov (§ 9 ods. 3),
- z ochrany obchodného tajomstva (§ 10 ods. 2),
- z ochrany informácií o rozhodovacej činnosti súdu alebo orgánu činného v trestnom konaní (§ 11
ods. 1 písm. d),
- z ochrany informácií o zmierovacom, arbitrážnom alebo rozhodcovskom konaní (§ 11 ods. 1 písm.
e),
- z ochrany informácií o kontrole, dohľade alebo dozore orgánom verejnej moci (§ 11 ods. 1 písm.
h),
- z ochrany informácií poskytnutých povinnej osobe inou osobou bez právnej povinnosti (§11 ods.
2).
6

VÝNIMKA Z OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií povinná osoba sprístupní na účely
informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme (
t. j. titul, meno, priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné
zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti
a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie
finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané
zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu) za podmienok ustanovených zákonom č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov o fyzickej osobe, ktorá je:
- verejným funkcionárom (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov),
- poslancom obecného zastupiteľstva (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov),
- predstaveným v štátnej službe (§ 5 ods. 3 až 5 a § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky,
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej
republiky (§ 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov),
- vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme (§ 5 ods. 1 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov),
- vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci (§ 9 ods. 3 Zákonníka
práce),
- nadriadeným v služobnom pomere (napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov) alebo
- členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese
rozhodovania o použití verejných prostriedkov (§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Čo sa týka nadriadeným v služobnom pomere, treba si uvedomiť, že podľa § 9 ods. 4 zákona
o slobode informácií osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere (na účel
a v rozsahu podľa odseku 3 uvedeného zákona), povinná osoba sprístupní, len ak sprístupnenie nie
je v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 46/1993 Z. z. o
Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom
spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov) a zároveň sprístupnenie tejto informácie neohrozí bezpečnosť alebo obranu
26

Princíp prevažujúceho verejného záujmu je obsiahnutý aj v medzinárodných dokumentoch. V tejto
súvislosti stojí za zmienku napr. čl. 3 ods. 2 Dohovoru Rady Európy o prístupe k verejným
informáciám: „ Prístup k informáciám obsiahnutým v dokumente môže byť odmietnutý, ak by ich
sprístupnenie poškodilo alebo mohlo poškodiť niektorý zo záujmov uvedených v odseku 1, pokiaľ
nie je daný prevažujúci verejný záujem na ich sprístupnení.“
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Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh týchto osôb alebo orgánov, v
ktorých vykonávajú svoju činnosť.
Podľa dôvodovej správy k novele zákona o slobode informácií č. 628/2005 Z. z.: „ …osobné
údaje by povinná osoba sprístupnila na žiadosť, ale v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 druhá veta
a ods. 6 by ich mohla zverejniť- bez žiadosti … údaje vymedzené expresis verbis v § 9 ods. 3
možno zverejniť, ak sa tak povinná osoba rozhodne.“
V súvislosti s aplikačnou praxou týkajúcou sa § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií by sa
nemal opomenúť ani Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 1/09 zo dňa 19.
januára 2011: „ ... právo na informácie slúži vo svojej podstate aj ako prekážka pre zneužívanie
moci zo strany osôb podieľajúcich sa na jej výkone. Účinná kontrola verejnej moci tak nie je
skutočná (efektívna) bez možnosti prijímať informácie vzťahujúce sa na jednotlivé osoby, ktoré túto
moc vykonávajú … osoby podieľajúce sa na výkone verejnej moci musia počítať s vyššou mierou
obmedzenia ich základného práva na súkromie.“
7

VÝNIMKA Z OCHRANY OBCHODNÉHO TAJOMSTVA
Podľa § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií povinná osoba sprístupní najmä informáciu:
- týkajúcu sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo (Oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva), životné prostredie vrátane biologickej diverzity a
ekologickej stability (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z.
z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite)- napr. o ekologických haváriách, ich príčinách,
priebehu a následkoch,
- o znečisťovaní životného prostredia (§ 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí)- napr.
o množstve škodlivín vypúšťaných do ovzdušia,
- ktorá sa získala za verejné prostriedky (§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
27
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), alebo sa týka používania
verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho
územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo
nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
28
- o štátnej pomoci (zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci ) a informácie podľa § 3 ods. 2
uvedeného zákona („ … iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s
majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o
úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a
činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.“).
Pojem „verejné prostriedky“ je definovaný v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Avšak tento zákon je v § 10
ods. 2 písm. c) zákona o slobode informácií uvedený ako odkaz pod čiarou, ktorý nemá normatívnu
silu a teda uvedený pojem sa na účely zákona o slobode informácií vykladá širšie. Širší výklad sa
týka aj finančných prostriedkov obchodných spoločností:
- s výlučnou majetkovou účasťou štátu, vyšších územných celkov, obcí, alebo
- v ktorých štát, vyšší územný celok, obec síce nemajú výlučnú majetkovú účasť, ale i napriek tomu
obchodné spoločnosti tieto subjekty ovládajú. Výnimka teda zahŕňa aj informácie o nakladaní
s majetkom právnických osôb zriadených zákonom (napr. verejnoprávne inštitúcie) a právnických
osôb zriadených na základe zákona (napr. rozpočtové a príspevkové organizácie).

27

§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov: „ Na účely tohto zákona sa rozumie verejnými prostriedkami finančné
prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj
prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii.“
28
Priamou formou štátnej pomoci je najmä dotácia, príspevok, grant, úhrada úrokov alebo časti
úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi, úhrada časti úveru, návratná finančná výpomoc.
Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä poskytnutie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného
predpisu, predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu, odklad platenia dane
alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.
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Majetkom sa rozumie vo všeobecnosti súbor vecí, práv a záväzkov určitého subjektu. Pojem
„nakladanie s majetkom“ postačujúco definuje pre účely zákona o slobode informácii samotná
dôvodová správa k zákonu č. 382/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o slobode informácií:
„Pojem nakladanie s majetkom sa neobmedzuje napr. len na scudzenie veci alebo postúpenie
pohľadávky, ale je potrebné ho chápať ako právny následok zmluvy ...“ V mnohých prípadoch teda
nie je vo verejnom záujme len sprístupnenie informácií o použití verejných prostriedkov alebo
majetku štátu a samosprávy, ale aj sprístupnenie informácií o dôsledkoch alebo účinkoch takéhoto
29
použitia.
Ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií obsahuje viacero neurčitých právnych
pojmov a práve preto v súvislosti s týmto ustanovením sa derie do popredia požiadavka ústavne
30
súladného výkladu právnych predpisov , ktorá je upravená v čl. 152 ods. 4 Ústavy: „Výklad a
uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
musí byť v súlade s touto ústavou.“
8

VÝNIMKA Z OCHRANY INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH POVINNEJ OSOBE INOU
OSOBOU BEZ PRÁVNEJ POVINNOSTI
Podľa § 11 ods. 2 zákona o slobode informácií povinná osoba sprístupní informácie, ak ide o
informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky (§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), alebo sa týkajú
používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom
vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe
zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Inak povedané jedná sa
v praxi o prípady, keď sa informácia získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania
verejných prostriedkov, alebo nakladania s majetkom štátu, samosprávy, právnických osôb
zriadených zákonom a na základe zákona, alebo keď sa týka nakladania s finančnými prostriedkami
Európskej únie.
9

VÝNIMKA Z OCHRANY INFORMÁCIÍ O ROZHODOVACEJ ČINNOSTI SÚDU ALEBO
ORGÁNU ČINNÉHO V TRESTNOM KONANÍ
Podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií povinná osoba sprístupní informáciu,
ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu (§ 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a
31
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ), rozhodnutia policajta v

29

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 236/06: „Hospodárenie s verejnými
financiami a štátnym, resp. obecným majetkom zakladá verejný záujem na transparentnosti
fungovania takéhoto subjektu kvôli možnosti verejnej kontroly zo strany občanov a posilneniu
dôvery občanov v zákonné nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom.“
30
Napr. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sži 11/2009: „Ak neurčitý
právny pojem vyvoláva problémy pri aplikačnej činnosti správnymi orgánmi, je potrebné postupovať
podľa čl. 152 ods. 4 ústavy, a v pochybnostiach či tieto informácie sú alebo nie sú informácie
týkajúce sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, vyložiť tento pojem tak, aby nedošlo k porušeniu
základného práva na informácie zaručeného v čl. 26 ústavy, pretože všetky štátne orgány majú
ústavou stanovenú povinnosť uplatňovať právnu normu v súlade s ústavou.“
31
§ 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 33/2011 Z. z.: „(1) Súdy sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej,
rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade
vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia; ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na
zverejnenie rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia.
(2) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí
konanie, súdy v tej istej lehote zverejnia aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho
konania, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré
zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa aj toto
uznesenie. Nezverejňujú sa súdne rozhodnutia vydané v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z
pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť. Najvyšší súd zverejňuje aj právoplatné
rozhodnutia disciplinárnych senátov do troch pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti.
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prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o
vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich
sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy.
Pri tejto výnimke je rozhodujúci výklad neurčitého pojmu „rozhodovacia činnosť súdov“,
nakoľko „povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka
rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v
trestnom konaní“ (§ 11 ods. 1 zákona o slobode informácií). Ak sa oprieme o Rozsudok Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sži 1/2011, možno konštatovať, že: „V užšom slova zmysle sa
rozhodovacou činnosťou súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní rozumie konanie
a rozhodovanie súdu a orgánu činného v trestnom konaní v konkrétnej právnej veci, t. j. od začatia
konania, cez jednotlivé procesné úkony, procesné čiastkové rozhodnutia, až po rozhodnutie vo veci
samej.“ Teda pôjde o informácie, ktoré obsahuje súdny spis a tieto sa sprístupňujú len účastníkom
32
konania podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ako lex specialis) . Samozrejme
sa obmedzenie netýka informácií ako napr. štatistické údaje týkajúce sa rozhodovania súdov, resp.
sudcov, údaje o počte a druhu prebiehajúcich konaní, o počte ukončených konaní, údaje
organizačno-technickej povahy, údaje o pridelení spisu atď.
Čo sa týka rozhodovacej činnosti súdov, tak rozhodnutia súdov (všetky rozhodnutia, aj
neprávoplatné a procesné) sa zverejňujú na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti podľa §
82a zákona č. 757/2004
Z. z. o súdoch a podľa § 82a ods. 5 uvedeného zákona sa zároveň
sprístupňujú aj na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií (z textu sa musia vylúčiť
33
informácie chránené podľa § 8 až § 11 zákona o slobode informácií) . Podrobnosti o zverejňovaní
na internetovej stránke upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí.
Orgány činné v trestnom konaní informujú o svojej činnosti podľa § 6 Trestného poriadku :
„Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona
poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom. Pri tomto informovaní však musia dbať na
ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva,
poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva.“ Zo sprístupnenia podľa zákona
o slobode informácií sú vylúčené informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti orgánov činných
34
v trestnom konaní (policajtov, prokurátorov).
Obmedzenie sa nevzťahuje na informáciu
sprístupňovanú podľa osobitného predpisu, a to zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Podľa § 55
ods. 1 uvedeného zákona je prokuratúra povinná zverejňovať na internetovej stránke Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné
stíhanie. Ďalej podľa § 55 ods. 5 má prokuratúra povinnosť sprístupňovať informácie podľa zákona
o slobode informácií (t. j. všetky právoplatné uznesenia prokurátora, procesné uznesenia,
obžalobné návrhy- z textu sa musia vylúčiť informácie chránené podľa § 8 až § 11 zákona o slobode
35
informácií).

(3) Pred zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých
anonymizovaním bude pri zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov.
(4) Zverejňovanie súdnych rozhodnutí podľa odseku 1 technicky zabezpečuje ministerstvo na
svojom webovom sídle.
(5) Súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona42a) všetky súdne
rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci
samej. Súdy pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.“
32
Povinná osoba nemôže sprístupnenie informácie odmietnuť z dôvodu, že sa požadovaná
informácia stala predmetom rozhodovania súdu.
33
Povinnosť súdov sprístupňovať rozhodnutia sa týka všetkých rozhodnutí, ktoré majú k dispozícii,
aj tých, ktoré boli vydané pred účinnosťou § 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, t. j. pred
1. januárom 2012.
34
Povinná osoba nemôže odmietnuť sprístupnenie informácie z dôvodu, že sa stala predmetom
činnosti polície alebo prokuratúry.
35
Výkon dozoru nad dodržiavaním zákonov orgánmi verejnej správy nezaraďujeme pod pojem
„rozhodovacia činnosť orgánu činného v trestnom konaní“. Jedná sa o informácie o činnosti mimo
trestného konania, ktoré sa musia sprístupňovať na základe zákona o slobode informácií.
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10

VÝNIMKA
Z OCHRANY
INFORMÁCIÍ
O ZMIEROVACOM,
ARBITRÁŽNOM
ALEBOROZHODCOVSKOM KONANÍ
Podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona o slobode informácií povinná osoba sprístupní informácie
o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy. V tomto
prípade je na mieste zmieniť sa o dôvodovej správe k tomuto ustanoveniu, v ktorej je uvedené:
„Právna úprava má zamedziť tomu, aby infozákon bol zneužívaný v neprospech Slovenskej
republiky napríklad subjektom, ktorý je zúčastnený na zmierovacom, arbitrážnom alebo
rozhodcovskom konaní.“
11

VÝNIMKA Z OCHRANY INFORMÁCIÍ O KONTROLE, DOHĽADE ALEBO DOZORE
ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
Podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií povinná osoba sprístupní
informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie
nezakazujú osobitné predpisy (Napr. zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o
mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pre aplikáciu uvedeného ustanovenia v praxi je nevyhnutné vysporiadať sa s výkladom
neurčitého pojmu „týka sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru“. Vychádzajúc z doterajšej
aplikačnej praxe, rozhodnutí súdov a dôvodovej správy k ustanoveniu § 11 ods. 1 písm. h) zákona
o slobode informácií možno konštatovať, že je potrebné zvoliť výklad, ktorý je ústavne súladný
a ktorý nebráni informovanosti zo strany širokej verejnosti. Pojem sa vykladá zužujúco (reštriktívne)
a spadajú podeň len informácie o samotnej kontrolnej činnosti (t. j. o úkonoch počas výkonu
kontroly, dohľadu alebo dozoru, o spôsobe a priebehu kontroly, dohľadu alebo dozoru) a nie
informácie, ktoré sú objektom kontrolnej činnosti. Napr. začatie kontroly hospodárenia s verejnými
prostriedkami nemôže mať za následok utajenie informácií o nakladaní s verejnými prostriedkami
pred verejnosťou.
12

ZÁVER
Princíp prevažujúceho verejného záujmu v zákone o slobode informácií vyvažuje na jednej
strane verejný záujem na sprístupňovaní informácií a na druhej strane ochranu určitých informácií.
V tomto duchu sú na mieste myšlienky štvrtého prezidenta Spojených štátov amerických.James
Maddison, jeden z otcov americkej ústavy zastával názor, že vláda ľudu bez informovanosti ľudu
alebo bez možnosti získať informácie je iba prológom frašky alebo tragédie, alebo možno oboje.
Vedomosť bude vždy vládnuť nevedomosti a ľudia, ktorí skutočne chcú byť správcami svojich vecí,
sa musia vyzbrojiť silou, ktorú vedomosť so sebou prináša. Medzi verejnosťou, ktorá sa domáha
informácií, a držiteľmi moci, ktorí si ich chcú monopolizovať, prebieha boj o informácie. Maddison
bol presvedčený, že bez slobody informácií nemôže existovať žiadna demokracia a že držanie
informácií v tajnosti brzdí politické vzdelávanie spoločnosti. Obmedzujú sa možnosti, keď môže
jednotlivec zmysluplne reagovať na politické iniciatívy a vzniká politická klíma, kde občan nemá
dôveru vo svoju vládu. Právo vedieť je nerozlučne spojené so zodpovednosťou, ktorá je ústredným
cieľom demokratického spôsobu vládnutia. Informovaný názor a hodnotenie zo strany verejnosti,
tlače, parlamentu je nemožný, ak činnosť vlády a jej rozhodnutia sú mimo verejnej kontroly. Pri
nedostatku informácií môže dôjsť k takým zásadným neoficiálnym finančným záväzkom, že to v
budúcnosti znemožní akúkoľvek revíziu, ktorá by vychádzala z verejnej diskusie. Prirodzene existujú
aj iné mechanizmy, ako napr. parlament, súdy, ombudsman, ktoré sú poistkou proti zneužitiu zo
strany exekutívy. Ale základný predpoklad pre efektívne fungovanie týchto poistiek je prístup k
informáciám. Pokiaľ uznávame zásadný význam práva na informácie, otvára sa otázka ako ho
zaručiť?
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INFOZÁKON V PRAXI
Zuzana Latiková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aplikačnými problémami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zachytáva pohľad na vec na základe
realizovaného výskumu formou dotazníkov smerovaných k povinným osobám ako aj formou
rozhovorov s kompetentými osobami na strane povinných osôb. Na záver je krátko zhrnutá
pripravovaná novela s navrhovanými zmenami.
Kľúčové slová: informácia, žiadateľ, povinná osoba, právo na informácie, aplikácia, aplikačné
problémy.
Abstract: The article deals with application problems Act. 211/2000 Coll the Freedom of Information
Act, as amended.Captures the view of the matter on the basis of research carried out by means of
questionnaires moving towards obliged persons as well as through interviews with competent
persons on side of obliged persons. Finally, a brief summary prepared an amendment to the
proposed changes.
Keywords: information, applicant, obliged person, entitlement to information, application,
application problems.

1

ÚVOD
1.januára 2001 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“).
Tento „Langošov zákon“ bol potrebný ako jeden z pilierov demokracie po roku 1989 a taktiež na
jeho skoré prijatie bol vyvíjaný tlak zo strany Európskej únie. Je to vykonávajúci predpis článku 26
zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení (článok poníma o práve na
informácie ).
V socialistickom zriadení pretrvával vo verejnej správe princíp diskrétnosti, ktorý značil, že
verejnosti boli prístupné iba informácie, ktoré boli zo strany orgánov verejnej správy označené ako
„verejné“ a ich sprístupnenie bolo dovolené, pričom ostatné informácie boli utajené. Zároveň
neexistoval žiaden zákon, ktorý by danú problematiku upravoval a tak nebol nikde zadefinovaný
okruh informácií, na ktorý by bol právny nárok a nikde zároveň nebol určený ani procesný postup
vedúci k sprístupňovaniu informácií. Výnimku tvorilo sprístupňovanie informácií len v určitých
prípadoch, napr. poskytovanie informácií v správnom konaní.
Zákon č. 211/2000 Z.z. ako prvý zákon na našom území komplexne zaviedol princíp publicity
verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verejná správa musí
verejnosti sprístupniť všetky informácie, ktoré má k dispozícii okrem tých, ktoré musí chrániť vo
verejnom záujme (tie zákon zo sprístupnenia vyložene vylučuje). Zároveň je to významný
protikorupčný nástroj, ktorý umožňuje širokej verejnosti kontrolu inštitúcií verejnej správy, najmä ich
1
rozhodovaciu činnosť a nakladanie tak s verejnými financiami ako aj verejným majetkom .
2

APLIKAČNÉ PROBLÉMY V PRAXI
Počas svojej existestencie bol zákon niekoľkokrát novelizovaný, ale i napriek tomu sa nedá
ubrániť aplikačným problémom v praxi. Sú zapríčenené rôznymi faktormi. V tomto článku chcem
poukázať na niekoľko nedostatkov, ktoré zákon má. Na tieto nedostatky sa môžeme pozerať
z dvoch hľadísk a to tak zo strany povinných osôb ako aj samotných žiadateľov. V tomto článku som
sa zamerala na stanoviská povinných osôb. K týmto poznatkom som sa dostala rozhovormi priamo
1

WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie,VIA IURIS – Centrum pre
práva občana, Pezinok, 2012, s. 9-10
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v teréne so zástupcami skúmaných subjektov a výskumom, počas ktorého som oslovila štátnu
správu, tak ústrednú ako aj miestnu. Rozposlala som 60 dotazníkov. Zistila som, že problémy
jednotlivých úradov a inštitúciií sa väčšinou opakujú. Preto sa budem sústrediť iba na niektoré,
podľa môjho subjektívneho hľadiska tie najdôležitejšie.
Tak napr. Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo životného
prostredia SR, Obvodný úrad životného prostredia Trnava, Obvodný úrad životného prostredia
Vranov nad Topľou a iní by navrhovali napríklad zmeniť definíciu informácie v zákone, alebo
spresniť obmedzenie prístupu k informáciám /§ 8 až 13/,resp. upraviť inštitút odmietnutia žiadosti
z tiulu jej nezrozumiteľnosti, nakoľko sú mnohokrát nejasné, nespĺňajú náležitosti, ktoré má takáto
žiadosť obsahovať. Cieľom je, aby povinné osoby boli odbremenené od požiadaviek typu výkladu
zákona, resp. vyžadovaní si stanovísk a aby boli otázky žiadateľov jednoznačné, úplné,
zrozumiteľné a spadajúce pod právny režim zákona o slobode informácií. Orgány verejnej správy,
ako i povinné osoby sa stretávajú so zneužívaním predmetného zákona (až šikanózny postup) dosť
často a z tohto dôvodu sú zopovední pracovníci neprimerane zaťažení (napr. žiadateľ požaduje
informácie o počte stoličiek v kanceláriách, informácie z agendy za posledných 12 rokov a pod. a je
jasné, že žiadateľovi nejde o získanie informácie, ale zaťažovanie povinnej osoby agendou a prieči
sa to samotnému účelu zákona). Napr. Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, v roku
2012 zaevidovala 3998 žiadostí o informáciu, týkajúcich sa tej istej veci od toho istého subjektu.
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Obvodný úrad Zvolen, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trenčín a iní majú skúsenosť so zisťovaním informácií konkurenčnými firmami na získanie
podkladov k ich podnikaniu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín vo svojej odpovedi v
dotazníku uvádza: „Ďalším častým „zneužitím“ zákona je žiadosť o spracovanie a vytvorenie
prehľadov, tabuliek, analýz, referátov alebo stanovísk žiakmi a študentmi.“
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava poukazuje na to, že by bolo vhodné zosúladiť
v zákone dni určené v lehotách, niekde sú kalendárne a niekde pracovné dni. Je to predovšetkým
§ 15 - Postúpenie žiadosti (5 dní od doručenia je niekedy nemožné splniť, napr. vianočné sviatky
v roku 2012). Bola by podľa právneho referátu tohto úradu potrebná legislatívna úprava na 5
pracovných dní. Ale napr. v § 17 lehoty na vybavenie žiadosti sú už uvedené v pracovných dňoch. §
18 ods. 4 obshuje formuláciu „najneskôr do troch dní“ – opäť sú tu uvedené kalendárne dni /často
nemožnosť splnenia lehoty/. Opravné prostriedky v § 19 ods. 1 a 3 opäť obsahujú kalendárne dni.
Zmenu lehôt navrhuje aj Obvodný úrad Košice, odbor školstva, Obvodný úrad životného prostredia
Žilina, Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Obvodný úrad životného prostredia,
Trnava, ktorý zároveň uvádza: „ ...že ak povinná osoba dostane viac žiadostí o sprístupnenie
informácií v jeden deň alebo požadovaná informácia je rozsiahla, zodpovedný zamestanec ju musí
spracovať do požadovanej formy (napr. skenovanie veľkého množstva požadovaných materiálov
uložených v spisoch za jednotlivé roky) a okrem toho musí plniť aj iné zákonné úlohy, ktoré mu
vyplývajú z opisu štátnozamestnaneckého miesta.“
Obvodný úrad Košice, odbor školstva zároveň si myslí, že žiadosť by nemala byť podaná
bez uvedenia dôvodu.
Problémový sa javí aj sadzobník poplatkov, ktorý je ekonomicky už „zastaraný“.
Nevyhnutné je aktualizovať všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva financií SR – vyhláška
MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií. Úhrady za
sprístupnenie informácie sú finančne neefektívne a mnoho krát sú náklady výraznejšie ako je
samotná suma v sadzobníkoch a tým sa nereflektuje na skutočné náklady, ktoré tým vznikajú.
Ekonomická strata pre úrady vzniká aj pri nulovej vymožiteľnosti úhrad za poskytnuté informácie,
keď žiadateľ často krát neuhradí náklady spojené s poskytnutím informácie. Preto je vhodné zvýšiť
najmä výšku úhrad za poskytnutie informácie, čo je v kompetencii Ministerstva financií SR
a spoplatniť aj napr. skenovanie dokumentov, ktoré zaberie mnoho času (napr. preskenovanie
rozhodnutí za rok 2004 -2010) a žiadatelia sa tak vyhýbajú poplatku za poskytnutie informácie. Tieto
názory zdieľa napr. tak Ministerstvo životného prostredia SR, Obvodný úrad životného prostredia
Nitra. Obvodný úrad životného prostredia Humenné navrhuje doplniť v zákone lehotu na úhradu
nákladov za sprístupnenie informácií. Zaistenie úhrady vynaložených nákladov navrhuje Obvodný
úrad životného prostredia Žilina.
Ministerstvo životného prostredia SR tiež navrhuje jasne formulovať problematiku termínu
doručenia. Súčasná platná úprava v § 14 ods. 4 uvádza, že „žiadosť je podaná dňom, keď bola
oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.“ Od termínu jej oznámenia – doručenia sa
počítajú lehoty na jej vybavenie. Navrhuje sa v zákone zmenu odkazom na zákon č. 71/1967 Zb.
zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom za deň
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doručenia by sa poklada prvý pracovný deň po doručení resp. oznámmení tejto žiadosti povinnej
osobe. Jednoznačne by to vyriešilo sporné otázky ohľadne termínu oznámenia povinnej osobe
príslušnej vo veci konať.
Obvodný úrad životného prostredia Prešov navrhuje novelizovať § 18 zákona o slobode
informácií a to tak, že by sa vypustil ods. 1, ktorý hovorí o vydávaní rozhodnutí zápisom v spise
pri poskytnutí požadovaných informácií podľa § 16.
Taktiež Ministerstvo školstva SR poukazuje na rozpory so správnym poriadkom
a navrhuje jeho zosúladenie (fiktívne rozhodnutia, prebiehajúce správne konania – nazeranie do
spisu, atď.)
Ministerstvo vnútra SR navrhuje jednoznačne ustanoviť v zákone, že nahliadanie do
úradných spisov, ktoré sa týkajú správnych konaní, nepodlieha úprave zákona o slobode
informácií, ale sa riadi zákonom o správnom konaní, ktorý v § 23 veľmi jednoznačne ustanovuje,
kto do spisov môže nazerať, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie zo spisov až do ukončenia
konania. Správny poriadok v dostatočnom rozsahu postihuje všetky subjekty, ktorých sa
rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach týka. Niet žiadneho
dôvodu sprístupniť informácie o tomto konaní bez právneho dôvodu, pretože správne konanie je
konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach konkrétnych osôb .
Taktiež Ministerstvo vnútra SR navrhuje v zákone priamo upraviť zverejnenie resp.
obmedzenie výsledku prešetrenia sťažností (medzi osobitnými predpismi nie je uvedený zákon
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). O sprístupnení resp. nesprístupnení výsledku prešetrovania
sťažnosti sa taktiež zákon nezmieňuje.
Ministerstvo vnútra SR tiež žiada prehodnotiť funkčnosť a potrebu zachovania inštitútu
tzv. fiktívnych rozhodnutí. Na jednej strane má ísť o jednu zo záruk ako donútiť povinné osoby
plneniu povinností v čo najkratšom čase, na druhej strane možno tento inštitút zo strany niektorých
povinných osôb brať ako nástroj formálneho odsúvania sprístupnenia informácie a hľadanie
časového priestoru počas ktorého legálnym spôsobom zabraňujú sprístupneniu informácie.
Vydanie fiktívneho rozhodnutia je zo strany žiadateľov často chápané ako neochota sprístupniť
informáciu a žiadatelia zároveň s opravným prostriedkom podávajú aj oznámenie o spáchaní
priestupku povinnou osobou, bez toho aby vyčkali na rozhodnutie o podanom opravnom
prostriedku. Fikcia zamietavého rozhodnutia v aplikačnej praxi spôsobuje, že pri nesprávnom
počítaní lehôt žiadateľmi je nutné zaoberať sa opravnými prostriedkami voči fiktívnym rozhodnutiam
a po následnom doručení riadnych rozhodnutí aj opravnými prostriedkami voči týmto rozhodnutiam,
čo zbytočne zaťažuje správne orgány, pretože opatrenia voči nečinnosti správneho orgánu sú
dostatočne upravené v iných právnych predpisoch (zákon č. 71/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov, Občiansky súdny poriadok), preto sa toto ustanovenie v infozákone javí ako zbytočné,
pretože postih za porušenie povinnosti správneho orgánu už upravuje zákon č. 211/2000 Z. z., ako
aj zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Takémuto názoru zodpovedajú aj rozhodnutia súdov, ktoré fiktívne rozhodnutia apriori zrušujú,
považujú ich za preskúmavateľné, avšak nepreskúmateľné z hľadiska absencie náležitostí
rozhodnutia podľa správneho poriadku, a to napriek tomu, že ide o legitímny individuálny správny
akt. Fikciami negatívnych rozhodnutí sa míňa účel infozákona, ktorým je včasné sprístupnenie
informácie, pretože dochádza ku konaniam pred správnymi orgánmi a pred súdmi. Vypustením
inštitútu fikcie by sa sprístupňovanie informácií urýchlilo a žiadateľ o informáciu by sa spôsobom bez
nutnosti rušiť prvostupňové rozhodnutie rýchlejšie domohol súdnej ochrany, ako keby musel čakať
na nové rozhodnutie vo veci. V súvislosti s rozhodovaním súdov vo veciach tzv. fiktívnych
rozhodnutí zároveň vznikajú povinným osobám, ktoré sú orgány verejnej moci náklady spojené s
náhradou trov konania, čím dochádza k zaťažovaniu verejných rozpočtov.
Poskytovanie informácií zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“)
je obmedzené výrazne § 11 písm. h) infozákona, podľa ktorého je úrad oprávnený neposkytovať
informácie, ktoré sa týkajú výkonu kontroly (nie samotné výsledky). V aplikačnej praxi spôsobuje
problémy výklad slovného spojenia „informácia týkajúca sa výkonu kontroly“, nakoľko nie je
zadefinované čo sa myslí pod slovom „výkon kontroly“, čo je právny problém. Činnosť pri výkone
kontroly spočíva v zhromažďovaní množstva informácií, ktoré sú následne vyhodnocované do
skutkových zistení, ktoré tvoria obsah výsledku kontroly. Sprístupňovaním informácií v procese
kontroly, by dochádzalo k ich možnému zneužitiu, k ohrozeniu výsledku kontroly, k ovplyvňovaniu
výsledku kontroly a tým aj k porušeniu nezávislosti kontrolných orgánov. Proces výkonu kontroly
možno porovnať k súdnemu procesu, z ktorého sa tiež informácie nesprístupňujú. Úrad zastáva
názor, že napr. pracovný list, rôzne doklady, ktoré sú potrebné pri výkone kontroly (mzdový list,
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pracovná zmluva atď.) nie sú výstupmi z kontrol v zmysle zákona o slobode informácií. NKÚ SR sa
venuje vo svojej činnosti všetkým otázkam, podaniam, žiadostiam o radu, stanovisko, vysvetlenie,
ktoré sú mu doručované i napriek tomu, že mu to zákon neukladá. Dôvodom je otváranie sa a stále
intenzívnejšia komunikácia s verejnosťou, ktorej Najvyšší kontrolný úrad SR prikladá význam. Ako
negatíva vidím cielenú šikanu a zneužívanie (dosť často aj osobami vo výkone trestu odňatia
slobody). Nie je ojedinelé, že sú požadované štatistiky, resp. súhrné informácie na účely
diplomových, doktorandských a iných študentských prác, ako aj na účely rôznych prieskumov.
Informácie vo veciach týkajúcich sa účtovníctva boli v značnej miere požadované jedným
žiadateľom, ktorého žiadosti začali v intenzívnej miere prichádzať na NKÚ SR v druhej polovici roka
2011. Uvedený žiadateľ z Ústavu výkonu trestu odňatia slobody je známy aj iným štátnym orgánom
a inštitúciám a v jeho prípade sa zrejme jedná o snahu o zneužívanie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám. Občania požadovali vo svojich žiadostiach aj výklady zákonov (napr. zákon
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, o štátnej správe v školstve a pod.) a obracali sa na
NKÚ SR aj vo veciach súdnych sporov. Podania sa týkali aj iných otázok, prosieb, či žiadostí
o stanovisko – vo veciach osvojenia dieťaťa, zákonného poistenia auta a pod.
Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Obvodný úrad životného prostredia Žilina a iní
ako častý problém uvádzajú neznalosť zákona na strane žiadateľov, ktorí požadujú informáciu, ktorá
sa však nemôže poskytnúť z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám v súvislosti
s ochranou osobnosti a osobných údajov a ochranou obchodného tajomstva, alebo boli už raz
zverejnené.
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Obvodný úrad životného prostredia
Košice a iní uvádzajú ako aplikačný problém podnety na nepríslušné úrady, čím sa preťahuje čas
pri vybavení žiadosti.
3

POSLEDNÁ NAVRHOVANÁ NOVELA
V súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti SR na podnet povinných osôb pripravuje novelu
zákona o slobode informácií, ktorá by reagovala na aplikačné problémy v praxi, čo sa týka
zneužívania informácií. To by podľa niektorých občianskych združení predstavovalo výrazné
oslabenie zákona v neprospech občana (už začiatkom roku 2007 padol v Národnej rade SR návrh,
aby úrady nemuseli riešiť také žiadosti o informácie, o ktorých sa úradníci rozhodnú, že sú zjavne
nerozumné. Táto iniciatíva vtedajšej poslankyne Smeru-SD Edity Angylovej nakoniec stroskotala na
ostrom proteste mimovládnych organizácií a opozície).
Ministerstvá a úrady požadujú napríklad nasledovné zmeny v zákone o slobode informácií:
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu navrhuje, aby bolo možné uložiť občanom pokutu až do 1650
eur, ak sa úrady budú domnievať, že občan svojou žiadosťou o informácie „zneužíva ustanovenia
zákona“ vo vzťahu k neakému úradu. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby zamestnancom úradov už
nebolo možné uložiť pokutu za porušenie zákona o slobode informácií (t.j. navrhuje, aby porušenie
zákona o slobode informácií už nebolo priestupkom). Podobný návrh predložilo aj Združenie miest a
obcí Slovenska (ZMOS). Ministerstvo hospodárstva navrhuje, aby akciové spoločnosti založené
štátom, v ktorých má štát väčšinový alebo dokonca až 100 % pojdiel, neboli povinné informovať o
svojom hospodárení a aby neboli povinné ani zverejňovať zmluvy týkajúce sa hospodárenia s ich
majetkom. Ministerstvo financií navrhuje zakotviť vágne a neurčité ustanovenie, aby utajená mohla
byť každá „dokumentácia, ktorej zverejnenie by ohrozilo činnosť a oprávnené záujmy povinnej
osoby“ alebo každá informácia, ktorej zverejnenie by bolo v rozpore „so zmluvnými záväzkami“.
Ministerstvo hospodárstva a Úrad jadrového dozoru navrhujú, aby na utajenie určitej informácie
stačilo, že podnikateľ túto informáciu „označí“ za obchodné tajomstvo – a to bez ohľadu na to, či
informácia naozaj spĺňa náležitosti obchodného tajomstva. Slovenská informačná služba navrhuje
svoje úplné vyňatie spod infozákona, čo znamená, že by nemusela poskytovať žiadne informácie,
2
ani o hospodárení s verejnými financiami a podobne.
4

ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na aplikačné problémy spojené s infozákonom zo
strany povinných osôb. Nie sú tu však zohľadnené názory samotných žiadateľov, ktoré by tiež stáli
za samotnú úvahu. Je tiež zrejmé, že v samotnom zákone je stále čo vylepšovať a je nutná
novelizácia. Avšak pri jej tvorbe by bola vhodná verejná diskusia, kde by sa zohľadnili nielen
2

http://www.viaiuris.sk/aktualne/149-urady-utocia-na-infozakon.html
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riešenia povinný osôb, ale aj potreby a požiadavky právnický a fyzických osôb, ktoré tieto
informácie žiadajú.
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K PROBLEMATIKE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ OBCÍ
A MIEST
Zuzana Čierniková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest
v Slovenskej republike. V prvej časti predkladá rozbor platnej právnej úpravy, ktorá sa týka
normotvorby obcí. V druhej časti sa článok zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu
Slovenskej republiky a všeobecných súdov pri prieskume ústavnosti a zákonnosti všeobecných
záväzných nariadení obcí. Článok poskytuje súhrnný prehľad rozhodovacej činnosti súdov
a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V poslednej časti článok
rozhodovaciu činnosť súdov sumarizuje a načrtáva možné východiská ďalšej realizácie normotvorby
obcí.
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie obce, normotvorba obcí, súdny prieskum
normotvorby obcí.
Abstract: The article deals with generally binding regulation of local self-government (local legislation
or bylaws) in Slovakia. In the first chapter the article lays down the ground rules regarding local selfgovernment legistaltion set by applicable and effective laws. Judicial reviews of constitutionality and
lawfulness of local legislation by the Constitutional Court of Slovak Republic and general courts are
introduced in the second chapter. The article presents judgements and argumentation of courts. In
the last chapter the article summarizes outcomes of judical review of local legislation and lays out
possibilities of realization of local lawmaking.
Key words: generally binding regulation (bylaws) of local self-governing entities, municipal
lawmaking, judicial review of municipal lawmaking.
1

ÚVOD
V príspevku sa zameriavam na problémy právnej praxe vyplývajúce z normotvorby obcí,
dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavania normotvorby obcí súdmi, teda činnosti
uskutočňovanej obcami, prokuratúrou, všeobecnými súdmi a Ústavným súdom vo veciach
všeobecne záväzných nariadení. Inšpirujúc sa Prusákom môžeme normotvorbu obcí definovať ako
ústavou a zákonmi upravený postup orgánov územnej samosprávy ako aj postup pri konaní
miestneho referenda, ktorého cieľom je vznik, zmena (novelizácia) a zánik normatívnych právnych
1
aktov alebo ich častí a ustanovení, obsahujúcich právne normy s lokálnou pôsobnosťou.
Problematika obecnej tvorby práva je zložitou a citlivou otázkou, ktorú je nutné vnímať vo výstavbe
štátu v smere občan – obec – štát z dvoch hľadísk. Vo vzťahu občan – obec sa jedná o ochranu
občanov pred neoprávnenými zásahmi obcí a vo vzťahu obec – štát sa jedná o ochranu obecnej
normotvornej právomoci pred neoprávnenými zásahmi štátu, v rámci tejto oblasti aj ochranu práva
2
obcí na samosprávu.
V zmiešanom modeli fungovania verejnej správy v Slovenskej republike, ktorého subjektom
sú aj obce, vyvstáva požiadavka dôkladného rozlišovania medzi samosprávnou pôsobnosťou obce
a pôsobnosťou, ktorú obce uskutočňujú v rámci preneseného výkonu štátnej správy (ďalej aj
„štátosprávna pôsobnosť“). Táto požiadavka sa premieta taktiež do právomoci vydávať všeobecne
záväzné nariadenia.

1

Prusák, J.: Vydávanie a zrušovanie všeobecne záväzných nariadení obce v systéme tvorby
slovenského práva. In Právny obzor, roč. 76 (1993), č. 5, s. 426.
2
Kadečka, S.: Aktuálne k právním předpisum obcí v České republice. In Justičná revue, roč. 53
(2001), č. 6-7, s. 761.
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2

PRÁVNY ZÁKLAD NORMOTVORBY OBCÍ
Právo vydávať samosprávne aj štátosprávne všeobecne záväzné nariadenia má svoju
ústavnú a zákonnú podstatu.
a) štátosprávna normotvorba
Právny rámec štátosprávnej normotvorby môžeme klasifikovať nasledovne: 1. ústavne generálne
splnomocnenie, 2. zákonné generálne splnomocnenie, 3. zákonné osobitné splnomocnenie, 4. ďalšie
ustanovenia.
1. Ústavným generálnym splnomocnením pre štátosprávnu normotvorbu je čl. 71 ods. 2 Ústavy
Slovenskerj republiky – ústavného zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ústava“), ktorý ustanovuje právo obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenia pri výkone štátnej
správy a to na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach v rámci územného obvodu obce:
„Pri výkone štátnej správy môže obec … vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe
splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.“
2. Zákonné generálne splnomocnenie štátosprávnej normotvorby obcí predstavuje § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“), ktorý vymedzuje túto právomoc obcí nasledovne: „Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy
štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho
medziach.“
3. Po vecnej stránke je ústavné aj zákonné generálne splnomocnenie vymedzené rovnako. Obe
odkazujú na obligatórne zákonné osobitné splnomocnenie. Príkladom osobitného zákonného
splnomocnenia je § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v
znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého: “Obec určí všeobecne záväzným nariadením školský
obvod základnej školy zriadenej obcou, ktorý predstavuje spádovú oblasť školy.”
4. Do štvrtej kategórie vymedzeného právneho rámca patria iné ustanovenia, ktoré regulujú
štátosprávnu normotvorbu obcí. Tieto môžeme rozdeliť do týchto kategórií:
a) procesné ustanovenia zákona o obecnom zriadení – upravujúce postup pri príprave, prijímaní,
vydávaní a preskúmavaní štátosprávnych nariadení [napr. § 6 ods. 3 anasl., § 6a a § 6b zákona o
obecnom zriadení),
b) procesné ustanovenia osobitných zákonov – taktiež upravujúce alebo zasahujúce do štátosprávnej
normotvornej právomoci obcí (napr. § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov, alebo § 250zfa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len “OSP”) ,
c) výkladové pravidlo – ustanovené v § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, resp. § 4 ods. 2 zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov. Tieto ustanovenia obsahujú výkladové pravidlo, podľa
ktorého ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce,
d) osobitné zákony upravujúce postavenie osobitných subjektov obecnej samosprávy (zákon č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a zákon
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov). V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť aj
osobitné postavenie štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ako “základného nástroja na rozdelenie
úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti…”a
štatútu mesta Košice ako “základného vnútorného dokumentu územnej samosprávy mesta
Košice…”, ktoré obsahujú pravidlá o deľbe pôsobnosti a právomoci v rámci dvojúrovňovej výstavby
obecnej územnej samosprávy v týchto mestách.
e) ustanovenia právnych predpisov vyššej právnej sily, ktorým nariadenie nesmie odporovať. V
zmysle § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú týmito právnymi predpismi ústava, ústavné zákony,
medzinárodné zmluvy, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, zákony,
nariadenia vlády a všeobecne záväzné predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy.
b) samosprávna normotvorba
Obce uskutočňujú samosprávnu normotvorbu v rámci výkonu práva na samosprávu. Právo na
samosprávu nepriznáva ústava obciam explicitne, no výkladom predovšetkým jednotlivých
ustanovení štvrtej hlavy ústavy k tomuto záveru dospejeme. Právo (právomoc) vydávať normatívne
(s)právne akty v podobe všeobecne záväzných nariadení (ďalej aj „nariadenie“ alebo „VZN“)
v samosprávnej pôsobnosti je dôležitou súčasťou výkonu práva na samosprávu.
Právny rámec samosprávnej normotvorby predstavuje: 1. ústavné generálne splnomocnenie,
2. zákonné generálne splnomocnenie, 3. zákonné osobitné splnomocnenie vyplývajúce zo
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všeobecného zákona obecnej samosprávy – zákona o obecnom zriadení, 4. zákonné osobitné
splnomocnenie vyplývajúce z osobitných zákonov, 5. ďalšie ustanovenia.
1. Ústava v čl. 68 zakotvuje právo obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach
územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona
2. Zákonným generálnym splnomocnením je § 6ods. 1 zákona o obecnom zriadení, to však
vymedzuje právomoc vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach samosprávy odlišne od
ústavného generálneho vymedzenia, keď sa obmedzuje na formuláciu, že obce vydávajú všeobecne
záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy. Dôvodom tejto odlišnej formulácie je novela
ústavy č. 90/2001 Z.z., ktorú zákonodarca v dôvodovej správe k novele vysvetľuje nasledovne:
“Všeobecne záväzné nariadenia podľa čl. 68 môže obec a vyšší územný celok pritom vydávať z
vlastnej iniciatívy, bez výslovného spolnomocnenia v zákone.V praxi niekedy spôsobuje problem
rozlišovanie, kedy uplatňuje samosprávny územný celok normotvornú právomoc podľa čl.68 a kedy
podľa čl. 71 ods. 2 ústavy. Jadro tohto problému spočíva nezriedka v nesprávnom rozlišovaní úloh
samosprávnych územných celkov na úseku územnej samosprávy, a to od úloh pri výkone miestnej
štátnej správy. Podľa doterajších poznatkov obcí vznikajú spory najmä v dôsledku toho, že zákony
ustanovujú pre obce určité úlohy aj v oblasti územnej samosprávy, pričom dozorné orgány štátu
(orgány prokuratúry) tieto zákonné úlohy často automaticky považujú za zákonné splnomocnenia
podľa čl. 71 ods. 2 ústavy a posudzujú stupeň ich prekročenia v normotvornej aktivite obcí. Z práva
na samosprávu obcí a vyšších územných celkov vyplýva, že samosprávne územné celky vydávajú vo
veciach územnej samosprávy všeobecne záväzné nariadenia z vlastnej iniciatívy a na zabezpečenie
úloh, ktoré vyplývajú pre samosprávu zo zákona (tiež vo veciach územnej samosprávy). Vzhľadom
na doterajšie poznatky z praxe sa v záujme odstránenia, resp. obmedzenia výkladových sporov
navrhuje doplniť dikciu čl. 68 o text, ktorý zvýrazní uvedené rozdielnosti, a teda obmedzí možnosť
opakovania podobných problémov.”
3. Zákonným osobitným splnomocnením vyplývajúcim zo zákona o obecnom zriadení je § 4
ods. 3 tohto zákona, ktorý demonštratívne vymedzuje činnosti, ktoré obec uskutočňuje pri výkone
samosprávy, pričom pri niektorých zakotvuje výslovné normotvorné splnomocnenia. Napríklad sa
jedná o § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, ktorý ustanovuje, že obec: ”nariadením
môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste.”
4. Zákonné osobitné splnomocnenie, ktoré vyplýva z osobitného zákona, splnomocňuje
obec nad rámec zákona o obecnom zriadení vydávať nariadenia na zabezpečenie úloh samosprávy.
Takýmto ustanovením je napríklad § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších predpisov, v zmysle ktorého: “Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo určitých
častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj,
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania …” Oboma
zákonnými osobitnými splnomocneniami dochádza k napĺňaniu predpokladov pre realizáciu druhej
časti ústavného generálneho splnomocnenia vydávať samosprávne nariadenia.
5. Ďalšie ustanovenia, ktoré regulujú samosprávnu normotvorbu obcí sú zhodné s bodom 4.
právneho základu štátosprávnej normotvorby obcí s výnimkou písm. e) kde pre samosprávnu
normotvorbu platí, že pre zaradenie do systému formálnych prameňov práva je určujúca druhá veta §
6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej samosprávne nariadenia nesmú byť v rozpore s
ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom.
Z uvedeného právneho rámca normotvornej právomoci obcí môžeme, pokiaľ sa jedná o
rozlíšenie medzi štátosprávnou a samosprávnou normotvorbou, vyvodiť nasledovné závery:
3
- samosprávne nariadenie je v štruktúre formálnych prameňov práva zaradené pomyselne vyššie
ako štátosprávne nariadenie, čo vyplýva zo zákonnej požiadavky na súladnosť štátosprávneho
nariadenia aj s podzákonnými právnymi predpismi,

3

Pomyselne vzhľadom na akési popri sebe existujúce, nezávislé štruktúry prameňov práva
„štátosprávneho“ a „samosprávneho“ z čoho vyplýva aj skutočnosť, že samosprávnym nariadením
nemožno zasahovať do štátosprávnej pôsobnosti obcí a teda ani do štátosprávnej normotvornej
právomoci.
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- na vydanie samosprávneho nariadenie obec nepotrebuje zákonné osobitné splnomocnenie, k
čomu dospejeme porovnaním právnej úpravy čl. 68 a 71 ods. 2 ústavy,
- ústavné výslovné vymedzenie územnej pôsobnosti štátosprávnych nariadení sa zdá byť
nekoncepčné a rozhodne ho nemožno vnímať ako základ pre vymedzenie rozdielnej územnej
pôsobnosti samosprávnych a štátosprávnych nariadení, nakoľko výkladom ustanovení štvrtej hlavy
ústavy a zákona o obecnom zriadení dospejeme k záveru, že ani územná pôsobnosť
samosprávneho nariadenia nemôže presahovať územie obce.
V ďalšej časti príspevku sa budem venovať predovšetkým samosprávnej normotvorbe, pričom
poznatky ohľadne štátosprávnej normotvorby budú slúžiť skôr na komparáciu.
3

SÚDNY PRIESKUM NORMOTVORBY OBCÍ
Do vymedzeného právneho rámca samosprávnej normotvorby zasahuje rozhodovacia
4
činnosť Ústavného súdu SR a následne aj všeobecných súdov. Rozhodovaciu činnosť súdov vo
veciach normotvorby obcí môžeme charakterizovať ako ustálenú a jednotnú. V ďalšej časti článku
približujem judikatúru Ústavného súdu a následne všeobecných súdov týkajúcu sa súdneho
5
prieskumu všeobecne záväzných nariadení.
3.1

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. II. ÚS 45/96 zo 4. februára 1997,
zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 22, pod číslom 50/1997
Nález sa zaoberá právomocou obcí ukladať nariadením povinnosti a zákazy – v predmetnom
6
prípade sa jednalo o zákaz žobrať a zákaz požívať alkoholické nápojena verejných priestranstvách
mestskej časti.
Právna veta
1. VZN, ktorým sa zakazuje žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách mestskej časti, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 ústavy, podľa ktorého každý môže konať,
čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a taktiež
nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 ústavy, podľa ktorého povinnosť možno ukladať len na základe zákona,
v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.
2. Žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej
časti samo osebe nemôže byť neprípustným, resp. zakázaným konaním. Neprípustnosť alebo zákaz
nemá oporu v žiadnej zákonnej úprave a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, aj keď splnomocňuje obce na vydanie všeobecne
záväzných nariadení upravujúcich priestupok proti verejnému poriadku, neobsahuje splnomocnenie
4

S účinnosťou od 15. 10. 2008 je preskúmavanie ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných
nariadení obcí Ústavným súdom SR podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky v režime § 37
a nasl. 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 len subsidiárne k preskúmavaniu zákonnosti
všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi v režime § 250 zfa Občianskeho súdneho
poriadku. Podľa dôvodovej správy k novele Občianskeho súdneho poriadku - zákonom č. 384/2008
Z.z., ustanovenie § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. c) a d)
Ústavy Slovenskej republiky, zo znenia ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa
možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi
vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo
veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj
iný, t.j. všeobecný súd. Táto vychádza aj z požiadavky, aby ústavný súd rozhodoval, ak je to možné,
len o najzávažnejších veciach, čo odôvodňuje prenesenie rozhodovania o súlade všeobecne
záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy na všeobecné súdy.
5
Z nasledujúceho textu je zrejmé pomerne nekoncepčné využívanie pojmov „právomoc“ a
„pôsobnosť“ v judikatúre.
6
S účinnosťou od 1. 8. 1996 § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb splnomocňuje
obce vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach územného obvodu obmedziť alebo
zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov
v zariadenia spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných
miestach (v platnom znení § 2 ods. 4 zákona).
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na ustanovenie povinností, ktoré by boli v rozpore so zachovaním určitého ústavou upraveného
základného práva alebo slobody.
3.2

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 70/97 zo 16. júna 1998
zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 76, pod číslom 201/1998
Nález Ústavného súdu pojednáva o konflikte normotvornej právomoci obce a práva podnikať
a ďalej sa vysporiadava s podmienkami uplatňovania samosprávnej normotvorby obcí.
Právna veta nálezu v súvislosti s normotvorbou obcí hovorí:
1. Súčasťou normotvornej právomoci obce nie je prijímanie VZN obmedzujúceho právo
podnikať. Právo podnikať sa podľa ústavy zaručuje so sprísnenou ochranou, pretože ústavodarca
dovolil iba Národnej rade Slovenskej republiky, aby formou zákona upravila podmienky uplatnenia
tohto práva.
Z hľadiska normotvorby obcí sú však zásadné aj ďalšie časti nálezu. Ústavný súd v náleze
konštatuje, že nariadením sa zaviedli povinnosti podnikateľov typické pre povoľovacie konanie o
vstupe na trh, pričom toto obmedzenie nemá oporu v zákone. Obec síce má právo vydávať
7
stanoviská k ekonomickej činnosti (v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona o obecnom zriadení ), avšak
nie je oprávnená uložiť príslušným subjektom povinnosť vyžiadať si ich od starostu či povinnosti na to
nadväzujúce. Normotvornú právomoc obce neupravuje čl. 68 a čl. 71 ods. 2 ústavy nezávisle od
ostatných ustanovení ústavy. Pri uplatňovaní normotvornej právomoci obec môže prijímať len VZN,
ktoré sú v súlade so všetkými súvisiacimi ustanoveniami ústavy. Normotvornú právomoc podľa čl. 68
ústavy môže obec uplatniť kedykoľvek, bez splnomocnenia v zákone, no obec ju nemôže uplatňovať
v neobmedzenej miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode
orgánu územnej samosprávy. Normotvorná pôsobnosť podľa čl. 68 ústavy sa orgánu územnej
samosprávy udeľuje len na úpravu vecí územnej samosprávy podľa čl. 65 ods. 1 ústavy, ako aj podľa
§ 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, pričom aj na uplatnenie tohto ustanovenia sa vzťahuje čl. 152
ods. 4 ústavy: "Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou." To znamená, že ústava
nepriznáva obciam normotvornú právomoc v celom rozsahu vnútorných vecí, ktoré spravujú podľa §
4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Obce pri správe všetkých svojich vnútorných vecí zabezpečujú
uplatňovanie zákonov a podzákonných predpisov vydaných štátnymi orgánmi. Normotvornú
právomoc môžu uplatňovať len v tej časti správy svojich vnútorných vecí, ktorou realizujú územnú
samosprávu podľa čl. 65 ústavy. Nad rámec čl. 65 ústavy môžu upraviť VZN aj ďalšie vzťahy, ak im
zákonodarca udelí výslovné splnomocnenie na normotvornú činnosť. Pri uplatnení normotvornej
právomoci orgán územnej samosprávy môže ukladať povinnosti, ale nie spôsobom obmedzujúcim
základné práva a slobody nad rámec zákona. Obec teda ani v rámci svojej normotvornej právomoci
nemôže obmedziť základné práva a slobody nad rámec zákonov.
3.3

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. II. ÚS 7/1999, z 18. februára 1999,
zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 48/1999
Právna veta nálezu ustanovuje:
1. Ústava v čl. 19 ods. 2 nezaručuje ochranu súkromného a rodinného života pred
akýmkoľvek zasahovaním. Zaručuje ochranu len pred takým zasahovaním, ktoré je neoprávnené. V
súlade s účelom práva na súkromie môžu orgány verejnej moci, fyzické aj právnické osoby
zasahovať do súkromného a rodinného života iných vtedy, ak ich zasahovanie možno hodnotiť ako
oprávnené. Podmienkou ústavnosti takéhoto obmedzenia práva na súkromie je jeho určenie v súlade
so všetkými normami ústavy, ktoré sú právne významné pri uplatňovaní práva na súkromie.
2. Normotvornú právomoc podľa čl. 68 ústavy nemôže obec uplatňovať v neobmedzenej
miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej
samosprávy. Obce môžu normotvornú právomoc uplatňovať len v tej časti správy svojich vnútorných
vecí, ktorou realizujú územnú samosprávu podľa čl. 65 ústavy.
3. Obec ani v rámci svojej normotvornej právomoci nemôže obmedziť základné práva a
slobody nad rámec zákonov.
7

V platnom znení § 4 ods. 3 písm. d) zákona o obecnom zriadení sa právomoc vydávať súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce a záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v obci viaže na splnomocnenie v osobitnom predpise.
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V náleze sa ďalej spomínajú ústavné garancie základných práv a slobôd v Slovenskej
republike, ku ktorým patrí podmienka obmedziteľnosti základného práva alebo slobody v súlade s čl.
13 ods. 4 ústavy. Ďalšiu podmienku ustanovuje čl. 13 ods. 2 ústavy: "Medze základných práv a
slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom." Ústava v tejto norme
identifikuje subjekt a formu prameňa práva obmedzujúceho základné právo alebo slobodu.
Ak orgán územnej samosprávy VZN ustanoví podmienky obmedzujúce základné práva a
slobody, nekoná iba nad rámec úpravy podľa čl. 68 ústavy, ale zároveň uplatní svoju normotvornú
právomoc spôsobom, ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 2 a 3 ústavy, lebo svojím VZN
upraví otázky, ktoré ústava dovoľuje regulovať jedine zákonom. K odňatiu základného práva alebo
slobody v rozsahu obmedzenia ustanoveného vo VZN orgánu územnej samosprávy v takomto
prípade dôjde aj v nesúlade s čl. 12 ods. 1 druhá veta ústavy.
3.4

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. II. ÚS 16/1999, z 30. marca 1999
Samosprávnu normotvornú právomoc opätovne súd vymedzuje ako predchádzajúcich
nálezoch sp.zn. II. ÚS 7/1999, či sp.zn. II. ÚS 70/97 s odkazom na čl. 65 ústavy. Ďalej odkazuje na
ukladanie povinností v rámci normotvorby obcí, ku čomu môže pristúpiť, ale nie spôsobom
obmedzujúcim základné práva a slobody nad rámec zákona. Obec teda ani v rámci svojej
normotvornej právomoci nemôže obmedziť základné práva a slobody nad rámec zákonov. V rámci
zákona nemôže upraviť vzťahy, ktoré nepatria do normotvornej právomoci orgánu územnej
samosprávy vymedzenej ústavou.
3.5

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 53/00 z 25. apríla 2002
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 109, pod č. 251/2002
Právna veta nálezu ustanovuje:
1. Vymedzenie samostatnej (samosprávnej) normotvornej pôsobnosti obcí v čl. 68 ústavy
určuje rámec umožňujúci vydávanie VZN obciam (konkrétne obecným zastupiteľstvám) aj bez
zákonného splnomocnenia, pokiaľ sú vydávané vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie
úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona.
2. Rozsah normotvornej činnosti obecných zastupiteľstiev je vždy obmedzený základnými
právami a slobodami garantovanými ústavou.
3. Ak orgán územnej samosprávy VZN ustanoví podmienky obmedzujúce základné práva a
slobody, koná tak nad rámec čl. 68 ústavy a dostáva sa do rozporu aj s § 6 ods. 1 zákona o obecnom
zriadení, podľa ktorého nariadenie obce nesmie odporovať ústave ani zákonu.
4. VZN ani v samostatnej pôsobnosti obce nemožno upravovať "miestne záležitosti" v rozpore
s existujúcou zákonnou úpravou.
5. Obecné zastupiteľstvá v samostatnej pôsobnosti na vydávanie VZN zákonné
splnomocnenie zásadne nepotrebujú, lebo ich vydávajú v medziach svojej pôsobnosti, ktorá je
odvodená jednak priamo z ústavy a jednak zo zákona o obecnom zriadení, pričom čl. 2 ods. 3 ústavy
v kontexte s čl. 13 ods. 1 ústavy v tej súvislosti, že "povinnosti možno ukladať zákonom alebo na
základe zákona, v jeho medziach", treba systematicky interpretovať tak, že v danom prípade sa pod
pojmom "na základe zákona, v jeho medziach" rozumie ústavou a zákonmi vymedzená samosprávna
pôsobnosť obcí.
6. VZN obce podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno považovať za
nesúladné s ústavou len na tom základe, že vo svojich ustanoveniach obsahuje aj bližšiu úpravu o
povinnostiach vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ak tieto povinnosti majú inak oporu v
zákone a neprekračujú ústavný ani zákonný rámec.
3.6

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 55/2000, z 19. decembra 2000
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 10/2001
Právna veta hovorí:
1. Ústavný princíp "územnej samosprávy", ktorý je jedným zo základných demokratických
hodnôt "demokratického a právneho štátu" (čl. 1 ústavy) musí požívať ústavnú ochranu nezávisle od
zákonnej úpravy.
2. Uplatnenie normotvornej právomoci obce, ktorá sa dotýka základného práva alebo slobody,
je obmedzené príslušnou ústavnou úpravou dotknutého základného práva a slobody. Pri
posudzovaní podmienok obmedzenia základného práva a slobody nestačí vychádzať len z
posudzovania podľa toho ustanovenia, v ktorom sú dané práva a slobody upravené, ale ich súlad sa
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musí posúdiť aj podľa všeobecných ustanovení, ktorými je druhá hlava ústavy upravujúca základné
práva a slobody uvádzaná.
3. Obsah samosprávnych funkcií uvedený v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení treba
interpretovať reštriktívne - ak má zostať len v kategórii "obmedzení samosprávy" v zmysle čl. 68
ústavy - t.j. že do samosprávnej pôsobnosti obce patria iba tie záležitosti, ktoré sa svojou povahou
dotýkajú územnosamosprávnych celkov (miestnych záujmov obyvateľstva), za ktoré môžu obce niesť
samostatne aj zodpovednosť a v ktorých obec nevystupuje ako subjekt ukladajúci povinnosti
jednostrannými príkazmi a zákazmi.
Pokiaľ ide o otázku, ktoré súvisiace ustanovenia ústavy obec musí rešpektovať pri
uplatňovaní normotvornej právomoci, odpoveď závisí od konkrétnych okolností každého prípadu ustanovenia, v ktorom sú dané práva a slobody upravené, ale ich súlad sa musí posúdiť aj podľa
všeobecných ustanovení, ktorými je druhá hlava upravujúca základné práva a slobody uvádzaná.
Ďalej Ústavný súd konštatoval, že vo veciach územnej samosprávy je pre vydanie VZN obce
oporou priamo ústava (čl. 68), a nie splnomocnenie zákonom. Ústava pritom vychádza zo zásady, že
"vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne" (čl. 67 prvá veta pred bodkočiarkou),
a pokiaľ zákon upravuje samosprávu obce, treba to považovať za výnimku z tejto všeobecnej
zásady, ktorú ústava dovoľuje v ustanovení čl. 67 prvej vety za bodkočiarkou, podľa ktorého
"povinnosti a obmedzenia (obci) možno ukladať len zákonom". Toto zákonné obmedzenie
oprávnenia obce "samostatne rozhodovať vo veciach samosprávy" a v tomto rámci jej oprávnenie
vydávať VZN však nemožno podľa názoru ústavného súdu zamieňať s jej zákonným
"splnomocnením" vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti VZN "pri výkone štátnej správy", tak
ako to má na mysli čl. 71 ods. 2 prvá veta ústavy.
Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým a právnickým osobám,
aj pôvodná (originárna) normotvorná pôsobnosť obce (mesta) je limitovaná čl. 2 ods. 3 ústavy, podľa
ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo,
čo zákon neukladá.
3.7

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 56/2000 z 18. októbra 2001,
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 194, pod č. 486/2001.
1. Výpočet samosprávnych funkcií obce uvedený v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení
treba interpretovať reštriktívne tak, že do samosprávnej pôsobnosti obce patria iba tie záležitosti,
ktoré sa svojou povahou dotýkajú územných samosprávnych celkov (miestnych záujmov
obyvateľstva), za ktoré môžu obce niesť samostatne aj zodpovednosť.
2. Obce svojou normotvornou činnosťou podľa čl. 68 ústavy nemôžu obmedziť základné práva
a slobody.
3. Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým osobám a právnickým
osobám, aj pôvodná (originárna) normotvorná pôsobnosť obce (mesta) je limitovaná čl. 2 ods. 3
ústavy, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby
konal niečo, čo zákon neukladá.
3.8

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. III. ÚS 2/01 zo 16. októbra 2001
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 191, pod č. 473/2001
Ustanovenie VZN, ktoré ukladá povinnosť nemajúcu oporu v zákone subjektom, ktoré nie sú
administratívne podriadené obci, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 písm. a) a s čl. 71 ods. 2
ústavy ani s § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
3.9

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 10/01 z 27. apríla 2001
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 82, pod č. 197/2001
Podľa čl. 13 ods. 2 ústavy medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok
ustanovených ústavou len zákonom. Stanovenie medzí základného práva VZN spočíva v tom, že
obec uložila povinnosti obmedzujúce právo podnikať na svojom území. Ide o uloženie povinností,
8
ktoré neupravuje zákon.

8

VZN ustanovilo napríklad tieto povinnosti:. písomne informovať mesto, predložiť stanovené doklady
k určeniu predajného a prevádzkového času, mať v mieste výkonu podnikania rozhodnutie o určení
predajného a prevádzkového času.
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Ústavný súd už vo viacerých svojich rozhodnutiach vyslovil, že ústava nepriznáva orgánom
územnej správy právomoc regulovať právne vzťahy tak, že by nahrádzali svojou normotvorbou podľa
čl. 68 a čl. 71 ods. 2 ústavy zákony. Rozsah normotvornej právomoci obce je vymedzený a
obmedzený predovšetkým čl. 64 ods. 2 a čl. 65 ods. 1 ústavy.Pri uplatňovaní normotvornej
právomoci (aj podľa čl. 68 ústavy) orgány územnej samosprávy môžu ukladať povinnosť, ale nie
spôsobom obmedzujúcim základné práva a slobody nad rámec zákona. Ak orgán územnej
samosprávy VZN ustanoví predpoklady obmedzujúce základné práva a slobody, koná nielen nad
rámec úpravy podľa čl. 68 ústavy, ale zároveň uplatňuje svoju normotvornú právomoc spôsobom,
ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 2 a 3 ústavy, keď VZN upraví otázky, ktoré ústava
dovoľuje regulovať jedine zákonom.
3.10

Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 79/01
Ukladanie zákazu vyžaduje zákonnú úpravu v súlade s čl. 2 ods. 3 ústavy. Príslušné zákony
takéto zákazy priamo či nepriamo nepripúšťajú ani v rámci zákonom povolenej správy uvedených
oblastí, resp. tieto zákazy nie sú vo výlučnej právomoci obce. Rozsah normotvornej činnosti obcí je
vždy obmedzený základnými právami a slobodami, ktoré zaručuje ústava (II. ÚS 7/99).
3.11

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 88/01 z 19. februára 2003
Medze základných práv podľa čl. 13 ods. 2 ústavy možno upraviť za podmienok
ustanovených ústavou len zákonom. Stanovenie medzí základných práv VZN je aj v rozpore s čl. 2
ods. 3 ústavy, lebo každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby
konal niečo, čo zákon neukladá.
3.12

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 100/02 z 30. januára 2003
Pri realizácii ústavného princípu ukladania povinností zákonom alebo na základe zákona, v
jeho medziach (a pri zachovaní základných práv a slobôd) pri vydávaní VZN vo veciach samosprávy
obce (čl. 68 ústavy) musia byť rešpektované pri ukladaní povinností tieto podmienky:
a) vydaniu VZN musí predchádzať výslovné splnomocnenie v zákone adresované obci a
zároveň vymedzené pôsobnosťou vo veciach miestnej štátnej správy;
b) povinnosti uložené musia byť v rozsahu (v rámci alebo medziach), ktorý ustanovil zákon.
Vo VZN nemôže byť uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone. Pokiaľ sú však úlohy
miestnej štátnej správy upravené aj v podzákonných právnych aktoch, musia byť povinnosti uložené
vo VZN v súlade aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy;
c) ústavný imperatív vyjadrený v čl. 71 ods. 2 ústavy a požadujúci, aby VZN (okrem
splnomocnenia) bolo aj v medziach zákona, znamená, že adresát (fyzická osoba alebo právnická
osoba) nesmie mať stanovenú novú povinnosť, ktorú neukladá zákon, resp. ktorú nemožno zo
zákona odvodiť.
Ústava v čl. 68 počíta s dvoma okruhmi samosprávnej pôsobnosti obce: a) vo veciach
územnej samosprávy (v rozsahu čl. 65 ods. 1 ústavy), b) v zákonom uložených úlohách pre
samosprávu (napr. ustanovenie § 39 ods. 2 zákona o odpadoch). Normotvornú pôsobnosť obce
podľa čl. 68 ústavy nemôže obec uplatňovať v neobmedzenej miere na úpravu všetkých
spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode obce. Normotvorná pôsobnosť obce podľa
čl. 68 ústavy sa orgánu územnej samosprávy udeľuje len na úpravu vecí územnej samosprávy podľa
čl. 65 ods. 1 ústavy, teda vo veciach samosprávneho hospodárenia s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými prostriedkami v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 a 4 zákona o obecnom
zriadení.Do samosprávnej pôsobnosti obce patria všetky spoločenské vzťahy na území obce, ktoré
sa týkajú samostatného hospodárenia obce s vlastným majetkom a so svojimi finančnými
prostriedkami a sú:
1. uvedené v ustanovení § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení,
2. zverené obciam osobitnými zákonmi (napr. zákonom o odpadoch),
3. negatívne vymedzené v § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého čo nie je
zákonom na obec prenesené výslovne ako výkon určitých úloh miestnej štátnej správy, patrí do jej
samosprávnej pôsobnosti.
3.13

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 154/05-39
Spojitosť čl. 68 ústavy (ale aj čl. 71 ods. 2 ústavy) s čl. 13 ústavy je v tom, že čl. 13 ústavy
vymedzuje všeobecné podmienky ukladania povinností a obmedzení základných práv a slobôd v
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normatívnych právnych aktoch (nie v individuálnych rozhodnutiach), ktorými sú všeobecne záväzné
nariadenia obcí.
Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú právne povinnosti, teda pravidlá
správania požadované od fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá tento normatívny
akt vydala. Z čl. 13 ods. 1 ústavy vyplýva, že okrem povinností, ktoré sú uložené subjektom práva v
zákone, možno im uložiť povinnosti aj vo všeobecne záväznom nariadení na základe zákonného
splnomocnenia. Ústavný súd toto zákonné splnomocnenie vysvetľuje tak, že povinnosť možno uložiť
iba v rámci zákona, ktorý na obec pôsobnosť preniesol. Obec nemôže uložiť povinnosť novú, ktorá
neexistuje v zákone.
3.14

Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn.: 21S/61/2011 z 15. 12. 2008
Krajský súd v Žiline vyslovil, že po právoplatnosti nálezu Ústavného súdu, ktorým boli voľby
starostu a aj poslancov obecného zastupiteľstva vyhlásené za neplatné, týmto už nemohli patriť
práva a ani povinnosti spojené s výkonom mandátu a tým nemohlo teda ani fakticky dôjsť k prijatiu
uznesenia obecného zastupiteľstva resp. napádaného VZN.
3.15

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. novembra 2009, sp. zn. 1 Svzn
7/2009, (uverejnené v Zbierke stanovísk NS a súdov SR č. 4/2011 ako rozhodnutie č.
46)
Uznesenie rieši právnu povahu VZN územnej samosprávy, teda tak obcí aj vyššieho
územného celku. Z právnej vety uvedeného uznesenia vyplýva, že VZN:
1. je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa
obce ako celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a
realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy,
2. vydáva územná samospráva na plnenie úloh samosprávy obce, mesta alebo ak to ustanovuje
zákon; nesmie odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec, mesto plnia úlohy štátnej
správy, môžu vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach; takéto
nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu,
3. nie je individuálnym správnym aktom vydaným orgánom verejnej správy, ktorý by fyzická alebo
právnická osoba mohla napadnúť postupom podľa § 247 a nasl. OSP.
Rozhodnutie predovšetkým rieši otázku aktívnej procesnej legitimácie fyzických a právnických
osôb pri podaní návrhu na preskúmanie zákonnosti VZN súdom v zmysle § 250 zfa OSP, ktorou v
zmysle uvedeného rozhodnutia nedisponujú. Pokiaľ sa jedná o normotvornú právomoc obce, je
potrebné zdôrazniť, že samotný Najvyšší súd poukazuje na rozlišovanie medzi samosprávnou a
štátosprávnou normotvornou právomocou a navyše odkazuje na dvojaké splnomocnenie obcí na
samosprávnu normotvorbu, teda a) na plnenie úloh samosprávy a b) ak tak ustanovuje zákon.
3.16

Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn.: 1S/143/2010 zo dňa 28. 07. 2011
Krajský súd v Bratislave rozhodol, že napadnuté VZN je v nesúlade s ust. § 27 ods. 1 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a preto ho zrušuje.
V rámci plnenia úloh samosprávy malo miestne zastupiteľstvo oprávnenie prijať VZN, avšak v
takom znení, ktoré by rešpektovalo zákonnú požiadavku uvedenú v § 6 ods. 1 zákona o obecnom
zriadení. Krajský súd v Bratislave v odôvodnení konštatoval, že po prejednaní veci predmetné VZN
nieje v súlade so zákonom a taktiež nadväzujúcim vykonávacím predpisom.
3.17

Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn.: 11S/148/2011 z 24. 04. 2012
V odôvodnení sa súd v súvislosti s obecnou normotvorbou vyjadruje nasledovne. Pokiaľ sa
normotvornou činnosťou ukladajú povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám a normotvorná
pôsobnosť obce je limitovaná článkom 2 ods. 3 ústavy, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je
zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby niečo konal, čo zákon neukladá. Tieto limity Ústavy
sa vzťahujú aj na normotvornú pôsobnosť obce, vykonávanú podľa čl. 68 ústavy. Podzákonné
normatívne a právne akty, vykonávacie právne predpisy, medzi ktoré bezpochyby patria aj VZN vo
veciach samosprávy, musia rešpektovať ústavný princíp ukladania povinností uvedený v čl. 13 ods. 1
písm. a)ústavy, podľa ktorého povinnosti musia byť uložené vždy v medziach zákona. Pri realizácii
musia byť rešpektované pri ukladaní povinnosti podmienky, že povinnosti uložené VZN musia byť v
rozsahu, ktorý stanovil zákon a ústavný imperatív vyjadrený v čl. 71 ods. 2 ústavy, ktorý požaduje,
aby VZN bolo aj v medziach zákona, to znamená, že fyzická alebo právnická osoba nesmie mať
stanovenú novú povinnosť, ktorú neukladá zákon, resp. ktorú nemožno zo zákona odvodiť. Všetka

598

činnosť obce je viazaná platným právnym poriadkom. Obec, či mesto v normotvornej činnosti sú
povinné rešpektovať Ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy.
Podľa čl. 68 ústavy, normotvornú pôsobnosť nemôže obec uplatňovať v neobmedzenej miere
na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode obce. Pri uplatnení
normotvornej právomoci môže ukladať povinnosti, ale nie spôsobom obmedzujúcim základné práva a
slobody nad rámec zákona. Vo veciach samosprávnej pôsobnosti obce podľa čl. 68 ústavy, v spojení
s čl. 65 ods. 1 ústavy a § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, nemôže obec VZN ukladať nové
povinnosti nad rámec zákona.
Za zmienku stojí aj stanovisko Krajského súdu k prieskumu zákonnosti VZN v zmysle §
250zfa OSP, podľa ktorého je podmienkou takéhoto prieskumu neúspech protestu prokurátora,
pričom za neúspech považuje to, že zastupiteľstvo nezruší na základe protestu prokurátora svoje
uznesenie.
3.18

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 3S/196/2011 z 24.04.2012
Krajský súd v Bratislave posudzoval VZN ako rozhodnutie a dospel k záveru, že napadnuté
rozhodnutie je nepreskúmateľné z dôvodu, že žalovaný nepredložil súdu originálny administratívny
spis, a to aj napriek tomu, že na jeho predloženie bol riadne písomne vyzvaný. Preto súdu nezostalo
nič iné, ako postupovať podľa § 250j ods. 3 OSP a zrušiť napadnuté rozhodnutie správneho orgánu
pre jeho nepreskúmateľnosť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň v poučení
rozhodnutia súd uviedol, že voči tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.
4

VPLYV JUDIKATÚRY NA NORMOTVORBU OBCÍ
Judikatúra Ústavného súdu je vo veciach normotvorby obcí konštantná, nálezy odkazujú na
predchádzajúcu rozhodovaciu činnosť, ktorú prípadne rozvíjajú a dotvárajú. V rozhodovacej činnosti
Ústavného súdu nedošlo k prelomovému zlomu a od ustálenej rozhodovacej činnosti Ústavného
súdu sa neodchýlili ani všeobecné súdy. Výnimku do určitej miery predstavuje nález Ústavného súdu
SR sp. zn. I. ÚS 53/00, na ktorý však v následnej rozhodovacej činnosti Ústavný súd nenadviazal.
Nakoľko predmetom príspevku je vymedziť právne základy normotvorby obcí a zasahovania do nej
zo strany súdnej moci, pri rozbore judikatúry som sa zameriavala na tie časti rozhodnutí, ktoré majú
vplyv priamo na uvedenú oblasť. Vzhľadom na uvedené môžeme na účely tohto príspevku
abstrahovať nasledujúce tvrdenia:
Normotvornú právomoc obce neupravuje čl. 68 a čl. 71 ods. 2 ústavy nezávisle od ostatných
ustanovení ústavy, obec môže prijímať len všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú v súlade so
všetkými súvisiacimi ustanoveniami Ústavy. Obecná normotvorba je obmedzená príslušnou ústavnou
úpravou dotknutého základného práva a slobody – konkrétnymi ustanoveniami, v ktorých sú dané
práva a slobody upravené aj všeobecnými ustanoveniami druhej hlavy ústavy. O ktoré súvisiace
ustanovenia ústavy sa jedná, závisí od konkrétnych okolností každého prípadu Judikatúra
Ústavného súdu rozlišuje medzi samosprávnou normotvorbou v zmysle čl. 65 ústavy, na ktorú
nepotrebuje obec osobitné zákonné splnomocnenie a samosprávnou normotvorbou nad rámec čl. 65
ústavy, ktorú môžu obce uplatňovať, ak im zákonodarca udelí výslovné splnomocnenie na
normotvornú činnosť. Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú právne povinnosti,
teda pravidlá správania požadované od fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá
tento normatívny akt vydala. Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým a
právnickým osobám, aj pôvodná (originárna) normotvorba obce (mesta) je limitovaná čl. 2 ods. 3
ústavy. Obec v rámci svojej normotvornej právomoci nemôže obmedziť základné práva a slobody
nad rámec zákonov, ukladanie povinností aj obmedzovanie základného práva musí mať oporu
v zákone. Z čl. 13 ods. 1 ústavy vyplýva, že okrem povinností, ktoré sú uložené subjektom práva v
zákone, možno im uložiť povinnosti aj vo všeobecne záväznom nariadení na základe zákonného
splnomocnenia. Ústavný súd toto zákonné splnomocnenie vysvetľuje tak, že povinnosť možno uložiť
iba v rámci zákona, ktorý na obec pôsobnosť preniesol. Obec nemôže uložiť povinnosť novú, ktorá
neexistuje v zákone. Najvyšší súd poukazuje na rozlišovanie medzi samosprávnou a štátosprávnou
normotvornou právomocou a navyše odkazuje na dvojaké splnomocnenie obcí na samosprávnu
normotvorbu, teda a) na plnenie úloh samosprávy a b) ak tak ustanovuje zákon.
Všeobecné súdy v rámci výkonu správneho súdnictva svojou rozhodovacou činnosťou
nadväzujú na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu a taktiež z ich rozhodovania môžeme vyčítať
zasahovanie do normotvorby obcí iným spôsobom, resp. môžeme konštatovať, že aplikácia
niektorých inštitútov správneho súdnictva je sporná. Takou je pri preskúmavaní zákonnosti
všeobecne záväzného nariadenia napríklad aplikácia ustanovení piatej časti druhej hlavy OSP teda
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časti, ktorá upravuje rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov,
keď Krajský súd v Bratislave rozsudkom sp. zn.:3S/196/2011 zrušil VZN v zmysle § 250j OSP.
Taktiež rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 1S/143/2010 zasahuje do normotvorby
obcí resp. nesprávne interpretuje ustanovenia OSP, keď vo výroku konštatuje nesúlad VZN so
zákonom a zároveň konštatuje, že z tohto dôvodu VZN zrušuje. Zo znenia ustanovení § 250zfa OSP
je však zrejmé, že právoplatné rozhodnutie príslušného súdu, ktorým vyhlási nesúlad VZN
s právnymi predpismi vyššej právnej sily dochádza k strate účinnosti VZN a nie k jeho zrušeniu.
Zároveň zmätočne pôsobí odôvodnenie rozsudku, z ktorého vyplýva, že súd považoval VZN za
vydané v rámci samosprávnej pôsobnosti, no na druhej strane konštatuje rozpor s § 6 ods. 1 zákona
o obecnom zriadení aj v súvislosti s tým, že VZN nie je v súlade s vykonávacím predpisom –
vyhláškou Ministerstva zdravotníctva.
5

ZÁVER
Predmetnou rozhodovacou činnosťou súdy stierajú rozdiely medzi samosprávnou a
štátosprávnou normotvorbou obcí a zasahujú do práva obcí na samosprávu. Veď z povahy vzn ako
normatívnych právnych aktov vyplýva, že obsahujú záväzné pravidlá správania sa ich adresátov a
teda ukladajú im aj povinnosti. V zmysle judikatúry súdov SR však na ukladanie povinností je
potrebné osobitné zákonné splnomocnenie z čoho vyplýva, že na vydávanie VZN v akýchkoľvek
veciach mimo čl. 65 ústavy bude obec potrebovať osobitné zákonné splnomocnenie.
V súvislosti s uvedeným je inšpiratívny pohľad do českej právnej vedy, legislatívnej činnosti a
rozhodovacej činnosti súdov, pričom základom je nielen spoločná právna tradícia, obdobná platná
právna úprava tvorby práva územnou samosprávou, ale taktiež podobné smerovanie rozhodovacej
činnosti súdov, teda v prospech oslabovania práva na samosprávu.
Z oblasti českej právnej vedy ma zaujala kritika spomínaného výkladu súdov, v zmysle ktorej
ústavná úprava práva obce vydávať samosprávne normatívne právne akty je vnímaná ako špeciálna
9
právna úprava vo vzťahu k ustanoveniam čl. 2 ods. 2 resp. čl.13 ústavy .
Legislatívna činnosť sa s uvedeným konfliktom práva na samosprávu a ochrany občana
vysporiadava tak, že v záujme uskutočňovania samosprávnej normotvorby obcou zavádza osobitné
zákonné splnomocnenia, túto činnosť badať tak v ČR aj SR. Na spomínané legislatívne zmeny
reflektuje aj rozhodovacia činnosť súdov, no len v tom zmysle, že samosprávnu normotvorbu a
prípadné ukladanie povinností adresátov v súlade s osobitnými zákonnými splnomocneniami pri jej
preskúmavaní potvrdzuje.
Z uvedeného konfliktu a zasahovania do práva obcí na samosprávu existujú východiská v
oblasti súdnej a zákonodárnej moci. V oblasti súdnej moci je ním inštitút ústavnej sťažnosti v zmysle
čl. 127a ústavy, ktorý slúži na ochranu individuálneho práva konkrétnej obce. Druhým východiskom v
oblasti súdnej moci, ktoré prichádza do úvahy v súvislosti s normotvorbou obcí vo všeobecnosti, je
zmena rozhodovacej činnosti súdov. Pri uplatňovaní zákonodárnej moci je takýmto všeobecným
inštitútom zmena legislatívy a závádzanie spomínaných osobitných splnomocnení.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja číslo APVV-0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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FINANCOVANIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V ODPORÚČANIACH
RADY EURÓPY
Peter Molitoris
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Abstrakt: Problematika miestnych financií je predmetom regulácie viacerých dokumentov
charakteru soft–law. Medzi najvýznamnejšie je možné zaradiť odporúčania Výboru ministrov Rady
Európy. V predloženom príspevku sú analyzované vybrané odporúčania zaoberajúce sa najmä
príjmovou stránkou rozpočtov jednotiek územnej samosprávy. Následne je analyzovaný právny stav
v Slovenskej republike a posudzovaná miera konkgruencie domácej legislatívy s požiadavkami
odporúčaní. Vo výsledku je možné konštatovať, že miera zhody je pomerne veľká, a to tak v oblasti
garancie vlastných príjmov samospráv, ako aj pri nastavení procesov tvorby a realizácie
samosprávnych rozpočtov.
Kľúčové slová: odporúčania Výboru Ministrov Rady Európy, územná samospráva, verejné financie,
miestne dane.
Abstract: Local finance issues are the matter of regulation by various soft–law documents. Some of
the most important are the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of
Europe. This contribution analyzes selected recommendations dealing in particular with the budget
revenue of regional government. It also analyzes the legal situation in the Slovak Republic and
examines the congruence of domestic legislation with the requirements of the selected
recommendations. As a result, it can be concluded that the degree of correlation in the field of local
government revenues guarantee and in the setting of the municipal budgets creation and
implementation processes is quite large.
Key words: recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe, local selfgovernment, public finance, local taxes.
1

ÚVOD
Problematika financovania územnej samosprávy je problematikou hraničnou, predstavujúcou
predmet záujmu tak vedy správneho práva, ako aj vedy práva finančného. Špecifikom tejto
problematiky je popri jej interdisciplinarite tiež skutočnosť, že otázky financovania územnej
samosprávy nie sú predmetom právnej regulácie na nadnárodnej úrovni, s výnimkou niektorých
daní, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky patria medzi vlastné príjmy regionálnej úrovne
samosprávy, konkrétne dane z motorových vozidiel. Napriek tomu je možné identifikovať viacero
dokumentov charakteru soft-law orientovaných na problematiku najmä príjmovej časti rozpočtov
územnej samosprávy. K najvýznamnejším dokumentom vzniknutým na pôde Rady Európy je možné
zaradiť Európsku chartu miestnej samosprávy, ktorá oblasť miestnych financií upravuje v čl. 9.
Osobitnú úlohu zohrávajú tiež odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. Tieto, hoci nie sú pre
členské štáty právne záväzné, predstavujú sumár základných principiálnych východísk, na základe
ktorých majú členské štáty budovať svoju vnútroštátnu legislatívu. O tom, že sa nejedná len
o deklaratórne dokumenty výsostne politického charakteru svedčí aj skutočnosť, že poukazy na
texty jednotlivých odporúčaní sa stávajú stabilnou súčasťou argumentácie rozhodnutí súdov.
Z pomerne rozsiahlej databázy odporúčaní je možné identifikovať tieto odporúčania
zaoberajúce sa – či už priamo alebo nepriamo – oblasťou miestnych verejných financií, resp.
špecificky príjmovou stránkou miestnych verejných rozpočtov:
- Odporúčanie Rec(96)3 o rozpočtovom deficite miestnych orgánov,
- Odporúčanie Rec(2000)14 o miestnom zdanení, finančnom vyrovnávaní a dotáciách
miestnym orgánom,
- Odporúčanie Rec(2004)1 o finančnom a rozpočtovom manažmente na miestnej
a regionálnej úrovni,
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- Odporúčanie Rec(2005)1 o finančných zdrojoch miestnych a regionálnych orgánov,
- Odporúčanie Rec(2011)11 o financovaní nových kompetencií územnej samosprávy
orgánmi vyššieho stupňa.
2

VLASTNÉ PRÍJMY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Spoločným znakom všetkých uvedených odporúčaní je snaha o zdôraznenie nutnosti
existencie vlastných finančných zdrojov územnej samosprávy.
Odporúčanie Rec(96)3 upozornilo na narastajúcu zadlženosť miestnych samospráv, pričom
úlohou členských štátov by malo byť nastavenie dostatočných kompetencií, ktoré by umožňovali
zabrániť prekročeniu kritickej hranice zadlženia. Pre včasnú identifikáciu kritickej hranice zadlženia
samospráv identifikuje odporúčanie indikátory umožňujúce odlíšiť primeranú mieru zadlženia od
kritickej, teda takej, ktorá ohrozuje riadnu realizáciu kompetencií miestnej správy.
Odporúčanie Rec(2000)14 svojim obsahom vymedzilo podmienky pre zabezpečenie
stabilného a samostatného finančného hospodárenia miestnych samospráv. Predstavuje štyri
základné kritériá, ktorých následné napĺňanie bolo konkretizované osobitne pre oblasť daňových
príjmov a pre oblasť dotácií od štátu. Základné kritériá pre nastavenie finančných zdrojov miestnej
samosprávy sú vyjadrené v prvom rade požiadavkou konzistentnosti zdrojov a ich alokácie s
nutnosťou zabezpečenia efektívneho výkonu kompetencií miestnych orgánov. Práve z potreby
efektívnej alokácie zdrojov vyplynula druhá z rámcových požiadaviek, a to požiadavka, aby
podstatná časť vlastných zdrojov, ale tiež zdrojov transferových nemala účelové určenie. Legislatíva
by tiež mala umožňovať orgánom miestnej samosprávy navyšovať príjmové zdroje, avšak pri
súčasnom zachovaní podmienok zdravej a primeranej daňovej konkurencie. Finančná autonómia
miestnej samosprávy by mala korelovať kompetenčnej základni definovanej právnymi predpismi,
pričom hlavným a najvýznamnejším vlastným zdrojom samospráv by mali byť príjmy z daní, ktorých
tok do rozpočtov samospráv by mala zabezpečiť v potrebnej miere realizovaná fiškálna
decentralizácia. Pre účel identifikácie nevyhnutnej miery fiškálnej decentralizácie nastavilo
odporúčanie Rec(2000)14 niektoré parametre. Patria k nim parameter pomeru úrovne miestnych
daňových príjmov k celkovým daňovým príjmom štátu, pomer miestnych daňových príjmov
k celkovým miestnym príjmom a miera významu daňových príjmov v porovnaní s významom dotácií
zo strany štátu a iných verejných orgánov. Výbor ministrov odporúčal tiež členským štátom
v spolupráci s reprezentantmi územnej samosprávy hľadať také opatrenia, ktoré zvýšia podiel
vlastných resp. zdieľaných príjmov samospráv bez toho, aby zásadným spôsobom zvýšili fiškálny
tlak na centrálny rozpočet.
Cieľom odporúčania Rec(2004)1 bolo usmerniť členské štáty Rady Európy k prijatiu takých
legislatívnych opatrení, ktoré umožnia zabezpečenie súladu hospodárenia samospráv s
makroekonomickými cieľmi národnej hospodárskej politiky, v súvislosti s tým aj zabezpečenie
finančnej stability miestnych a regionálnych orgánov. Pri správe a riadení verejných financií na
miestnej úrovni je zároveň v zmysle odporúčania potrebné hľadať nákladovú efektívnosť služieb
poskytovaných samosprávou a zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť pri prijímaní
ekonomických rozhodnutí. Správa miestnych a regionálnych financií by mala smerovať k
nachádzaniu rovnováhy medzi finančnými tokmi vrátane dotácií a podielov z centrálne zavádzaných
daní na strane jednej (teda tokmi smerujúcimi zo štátneho rozpočtu) a vlastnými príjmami v podobe
určených alebo miestnych daní a poplatkov na strane druhej. Cieľom by malo byť zabezpečenie
priestoru pre vlastnú úvahu miestnych orgánov pri nastavení príjmov a zodpovedajúcich výdavkov
na miestne priority, tak, aby služby poskytované miestnymi orgánmi dosahovali aspoň minimálne
štandardy. Orgány vyššieho stupňa, ktorých rozhodnutia majú dopad na rozpočet subjektov
miestnej a regionálnej samosprávy v podobe dodatočných nákladov by mali zároveň zabezpečiť, že
tieto náklady budú hradené z dodatočných finančných zdrojov.
Právne predpisy by tiež v zmysle odporúčania mali stanoviť pravidlá pre vypracovanie,
schvaľovanie a realizáciu miestnych a regionálnych rozpočtov, ako aj zabezpečiť dohľad nad ich
realizáciou. V súvislosti s tým by mal štát alebo nim aprobovaný dozorný orgán mať možnosť prijať
opatrenia s cieľom obmedziť finančnú autonómiu miestnych alebo regionálnych orgánov. Tieto
opatrenia by mali byť prijaté v rámci zákonom presne definovaných podmienok, pričom zároveň
nesmú byť neprimerané a ohroziť princíp miestnej autonómie. Cieľom prípadných reštriktívnych
opatrení by malo byť zabezpečenie zdravej makroekonomickej politiky na štátnej úrovni a zároveň
zabezpečenie riadneho a spoľahlivého riadenia pri dodržaní pravidiel stanovených zákonom v
úmysle prekonať finančné problémy. Podmienkou aplikácie takých opatrení, ktoré by mali zásadný
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vplyv na finančnú autonómiu miestnej alebo regionálnej samosprávy je nemožnosť dosiahnuť účel
iným, menej obmedzujúcim spôsobom.
Odporúčanie Rec(2005)1 nastavuje regulatívy, ktoré majú viesť k zabezpečeniu vertikálnej a
horizontálnej fiškálnej rovnováhy. Vertikálnou rovnováhou je potrebné rozumieť dostatok príjmov pre
jednotlivé úrovne vládnutia tak, aby tieto mohli realizovať svoje kompetencie a úlohy. Horizontálnou
rovnováhou je naproti tomu potrebné rozumieť spravodlivé rozdelenie finančných zdrojov medzi
miestnymi orgánmi.
Pod finančnou autonómiou miestnych samospráv odporúčanie rozumie nárok orgánov
samosprávy na vlastné finančné zdroje, ktoré by mali byť primerané ich úlohám, a s ktorými by
mohli voľne nakladať, pri výkone svojich právomocí a úloh, samozrejme, v medziach zákona.
Miestne orgány by mali svoju činnosť v čo najvyššej možnej miere financovať z vlastných príjmov,
pričom pri rozhodovaní o použití týchto zdrojov by nemali byť obmedzované. Daňové príjmy by
nemali vytvárať nespravodlivú štruktúru príjmov medzi samosprávami, pričom miestnym orgánom by
sa malo umožniť participovať aj na správe týchto daní.
Finančná autonómia teda v zmysle odporúčania znamená, že miestne orgány majú
dostatočné vlastné zdroje na financovanie významnej časti nákladov vynaložených v súvislosti s
realizáciou svojich kompetencií. Pomer vlastných zdrojov by mal byť dostatočne veľký, aby
umožňoval dostatočný priestor pre manévrovanie a zodpovedné konanie na strane miestnych
orgánov pri stanovení výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením týchto povinností.
V období rokov 2000 až 2005, kedy boli prijaté analyzované odporúčania sa v podmienkach
Slovenskej republiky zintenzívňovala decentralizačná kompetenčná reforma verejnej správy, ktorej
súčasťou mala byť tiež reforma verejných financií – fiškálna decentralizácia. Pred prijatím nosných
právnych predpisov fiškálnej decentralizácie účinných od roku 2005 bolo financovanie územnej
samosprávy založené prevažne na dotáciách. V podmienkach SR neexistovali miestne dane ako
vlastný príjmový zdroj územnej samosprávy, iba miestne poplatky, ktorých výnosovosť bola však, vo
väčšine prípadov, pomerne nízka, a daň z nehnuteľnosti, ktorej správu zabezpečoval štát. Napriek
tomu je miera reflexie požiadaviek odporúčaní súvisiacich s nastavením príjmovej stránky miestnych
rozpočtov pomerne značná. Ako príklad je možné uviesť, že zákonom 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola v § 5 pri vymedzení príjmov obce a v § 6 pri
vymedzení príjmov kraja vymedzená skupina príjmov označená ako príjmy vlastné. Skupinu
ostatných príjmov zákon nepomenúva. Rozdiel medzi vlastnými a ostatnými (nevlastnými) príjmami
je vyjadrený v uvedených ustanoveniach konštatovaním, že o použití vlastných príjmov rozhoduje
obec samostatne, čím je zvýraznená bezúčelovosť aj takých príjmov, ktoré obec resp. kraj dostávajú
z iných ako vlastných zdrojov (napr. podielová daň). Zákon taktiež zaviedol pomerne precíznu
úpravu opatrení smerujúcich ku konsolidácií financií obce, a to ozdravný režim a nútenú správu
obce (§19). K naplneniu obsahu skupiny vlastných príjmov územnej samosprávy prispeli výraznou
mierou najmä zákon. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a tiež zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3

MIESTNE DANE V ODPORÚČANIACH REC (2000)14 A REC (2005)1
Vo vzťahu k príjmovej stránke rozpočtov územnej samosprávy Rec (2000)14 predpokladá
existenciu stabilného zdroja daňových príjmov v podobe miestnych daní. Odporúčanie stanovuje
niekoľko kritérií, ktoré by mali miestne dane spĺňať. V zásade rovnakým spôsobom tieto kritéria
nastavuje aj Rec (2005)1, pričom však vymedzenie je o poznanie podrobnejšie.
Rámcové kritériá definované v Rec (2000)14 adresuje Rec(2005)1 ústredným orgánom,
pričom vo vzťahu k orgánom samosprávy vymedzuje kritériá osobitne.
Úlohou štátu vo vzťahu k miestnym daniam by vo všeobecnosti v zmysle Rec(2005)1 malo
byť také nastavenie národnej legislatívy, ktoré umožní samosprávam samostatne rozhodovať o
nevyhnutnej úrovni zdanenia na ich území, a to v rámci vopred stanovených mantinelov.
Sledovaným cieľom takejto dispozičnej voľnosti má byť prenos zodpovednosti za efektivitu
hospodárenia na vlastnom území na samotné samosprávy. Samospráva prostredníctvom
autonómneho rozhodovania musí nachádzať primeraný konsenzus medzi mierou daňového
zaťaženia svojich občanov a mierou poskytovaných služieb. Podľa odporúčania súčasťou možností
samospráv rozhodovať o vlastných financiách je aj možnosť rozhodovať o množstve a kvalite
služieb, ktoré obec alebo región sprostredkúva či priamo zabezpečuje svojim občanom, a to v
súlade s miestnymi potrebami a preferenciami. Pochopiteľne, výkyvom v oblasti príjmov subjektov
územnej samosprávy nemôže podliehať schopnosť týchto subjektov napĺňať verejnosprávne
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kompetencie, či už kompetencie originárne, alebo kompetencie prenesené, teda také, ktoré ako
úlohy vyplývajú subjektom územnej samosprávy priamo zo zákona. Orgány územnej samosprávy
ako správne orgány tiež nemôžu sami seba kompetenčne obmedziť a rozhodnúť sa, že niektorú zo
zákonom zverených kompetencií vykonávať nebudú. Príkladom uplatnenia zodpovedného prístupu
reagujúceho na hospodárske výsledky však môže byť zdieľanie kompetencií v podobe spoločných
obecných úradov, ktorých vytváranie má oporu v zákone o obecnom zriadení a môže napomôcť
vyššej hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
Štát by mal tiež podľa Rec(2005)1 zabezpečovať erudovanú, nezávislú a pravidelnú kontrolu
ukladania a výkonu správy miestnych daní prostredníctvom nezávislých kontrolných subjektov, ako
aj metodickú a odbornú pomoc samosprávnym orgánom pri vypracovaní miestnych daňových
predpisov a pri výklade právnych predpisov.
Oproti Rec(2000)14 neskoršie odporúčanie osobitne vymedzuje podmienky hmotnoprávnej
povahy týkajúce sa ukladania daní a ich základných konštrukčných prvkov a podmienky
procesnoprávnej povahy, týkajúce sa výberu a správy miestnych daní. Jednotlivým kritériám
formulovaným oboma odporúčaniami venujeme pozornosť v nasledujúcej časti príspevku, pričom sa
zároveň pokúsime aspoň stručne poukázať na mieru implementácie odporúčaní v domácej
legislatíve, konkrétne v zákone o miestnych daniach.
1. Kritérium spravodlivého rozdelenia daňovej záťaže
Spravodlivým rozdelením sa v logike odporúčania Rec(2000)14 rozumie také nastavenie
daňovej záťaže, ktoré bude reflektovať schopnosť daňovo povinných subjektov dane zaplatiť.
Miestne dane by teda mali zohľadňovať miestne špecifiká dané sociálnou a demografickou
štruktúrou obyvateľstva, hospodársko – ekonomický potenciál oblasti, podnikateľské prostredie v
oblasti a ďalšie faktory majúce vplyv na realitu výberu ukladaných daní. Podľa tohto kritéria by mali
mať samosprávy možnosť rozhodovať o tom, ktoré dane budú na svojom území vyberať, teda akou
daňovou povinnosťou zaťažia fyzické a právnické osoby, ktoré by prichádzali do úvahy ako
daňovníci.
Podľa Rec(2005)1 je spravodlivé, aby daňové príjmy miestnych samospráv pochádzali od
osôb majúcich bydlisko alebo majetok resp. vykonávajú podnikanie na území samosprávnej
jednotky.
V podmienkach Slovenskej republiky je v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zák. č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení ukladanie miestnych daní a poplatkov výkonom územnej samosprávy. Rovnako
tak je výkonom samosprávy aj správa dane a s ňou súvisiace vedenie daňového konania. Obce
miestne dane na svojom území ukladajú fakultatívne, pričom obligatórne je zavádzaný iba miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Samosprávny kraj je oprávnený ukladať
iba miestnu daň z motorových vozidiel. O tom, ktoré dane obec zavedie, rozhoduje zastupiteľstvo,
ktoré daň ukladá formou všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom tiež určuje základné prvky
dane, oslobodenia od dane a ďalšie náležitosti súvisiace s daňovou povinnosťou. Takáto právna
úprava v plnej miere umožňuje samosprávam zohľadniť pri rozhodovaní o zavádzaní miestnej dane
miestne špecifiká. Skutočnosť, že obce si môžu pri rozhodovaní o ukladaní dane vybrať z uzavretej
množiny miestnych daní, ktoré pripúšťa zákon o miestnych daniach, ako aj zákonom striktne určená
skupina daňovníkov jednotlivých daní (subjekt dane) eliminuje možnosti svojvôle samospráv a
garantuje nevyhnutnú mieru spravodlivosti pri zdanení rovnakých predmetov dane v jurisdikcii
rôznych samospráv.
2. Kritérium efektívnosti
Koncepcia miestnych daní by mala vždy zohľadňovať efektivitu výnosov, preto by už
legislatívne zakotvenie základných daňových prvkov, ale najmä procesná úprava ukladania a
výberu miestnych daní mali byť nastavené tak, aby samotný výkon správy bol čo najmenej
nákladný.
Podľa Rec (2005)1 by sa miestne orgány mali vyhnúť zavedeniu príliš veľkého počtu
miestnych daní, daní, pretože veľký počet zavádzaných a spravovaných daní nevyhnutne zvyšuje
administratívu a môže zvýšiť náklady na ich výber. V tejto súvislosti prax v podmienkach Slovenskej
republiky v priebehu rokov ukázala, ktoré z miestnych daní predstavujú pre obce stabilný zdroj
príjmov s nízkymi nákladmi na správu, resp. natoľko výnosný zdroj príjmov, že aj zvýšené náklady
na správu dane sú akceptovateľné. Jedná sa najmä o dane z nehnuteľností a daň za psa. Na druhej
strane je nutné poznamenať, že zavedenie miestnych daní v podmienkach obcí s veľkým
zastúpením sociálne znevýhodneného obyvateľstva vedie často k ukladaniu daní bez možnosti ich
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reálneho výberu, resp. je ich výber spojený s nutnosťou exekučného vymáhania, ktoré je často tiež
bezvýsledné. V takýchto prípadoch je efektivita sporná, keďže náklady na vymáhanie splatnej dane
často prevýšia v jednotlivých prípadoch výnos tejto dane.
3. Kritérium transparentnosti
Odporúčanie Rec (2000)14 toto kritérium považuje za nevyhnutnú podmienku pre efektívnu
distribúciu zdrojov získaných miestnym zdanením v súlade s preferenciami občanov.
Transparentnosť je v tejto súvislosti potrebné vnímať komplexnejšie, vo vzťahu k rozpočtovému
hospodáreniu samosprávy v jeho príjmovej aj výdavkovej zložke. Zohľadňovaním preferencií
občanov sa rozumie distribúcia výnosov z daní do tých oblastí výkonu správy a poskytovania
služieb samosprávami, ktoré považujú obyvatelia za ťažiskové a dôležité v rámci tej – ktorej
samosprávnej jednotky.
Transparentnosť rozhodovania o otázkach miestnych daní by mala byť doménou nie len
samospráv, ale mala by sa prejaviť aj pri prijímaní právnej regulácie na úrovni štátu, a to najmä
včasným zverejňovaním informácií o pripravovanej legislatíve a v reflexii pripomienok združení a
orgánov územnej samosprávy. Na miestnej úrovni by otázky miestnych daní mali byť predmetom
verejných diskusií, spolu s včasným zverejnením všetkých relevantných dokumentov, ešte pred
rokovaním o otázkach miestnej daňovej legislatívy.
Keďže miestne dane sa zavádzajú na území samosprávnej jednotky formou všeobecne
záväzného nariadenia, vzťahuje sa na ich prijímanie a publikovanie právna úprava zákona o
obecnom zriadení, konkrétne § 6, podľa ktorého sa text navrhovaného nariadenia publikuje na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním, a následne
tiež po jeho schválení.
Nad rámec platnej právnej úpravy by podľa Rec (2005)1 orgány územnej samosprávy mali
poskytnúť verejnosti všetky potrebné informácie a vysvetlenia týkajúce sa zavádzanej dane, preto
by stálo za úvahu aj podrobnejšie informovanie verejnosti o dôvodoch prijatia navrhovanej úpravy v
oblasti miestnych daní formou komuniké alebo dôvodovej správy.
4. Kritérium flexibility sadzieb daní a stability daňového základu
Miestne dane by mali byť dostatočne stabilné aby bolo možné predvídať výšku príjmov na
strane samosprávnej jednotky, ako aj výšku očakávateľných daňových výdavkov na strane daňovo
povinných subjektov. Legislatíva v oblasti miestnych daní by však zároveň mala umožniť realizáciu
zmien v základných daňových prvkoch v nadväznosti na vývoj výdavkov samosprávnej jednotky.
Flexibilnú zložku predstavuje najmä sadzba dane. Odporúčanie Rec(2005)1 výslovne
koncipuje požiadavku, aby orgány územnej samosprávy mali zákonom garantované právo vopred
upraveným spôsobom meniť v rámci vopred stanovených kritérií sadzby miestnych daní vyberaných
na svojom území.
Odporúčanie v tejto súvislosti zdôrazňuje popri slobodnom rozhodovaní o sadzbách daní
podmienku čo najstabilnejších základov dane. Základ dane by mal, na rozdiel od sadzby,
predstavovať čo najstabilnejšiu zložku spomedzi daňových prvkov. Základ dane by mal byť daný
priamo zákonom a nemal by slúžiť ako nástroj, ktorého úpravou obce budú reagovať na krytie
prípadných rozpočtových schodkov. V prípade, ak by z k zmenám základu dane malo dôjsť zmenou
právneho predpisu na národnej úrovni, mali by byť prípadné výpadky v rozpočtoch samospráv
spôsobené touto zmenou kompenzované zo strany štátu.
V podmienkach slovenskej republiky je práve spôsob, akým obce môžu ovplyvňovať sadzby
daní z nehnuteľností predmetom kritiky. Zákonodarca v snahe nastaviť limity prípustného zvýšenia
dane určil, že maximálna výška sadzby dane v súčasnosti nesmie presiahnuť pri pozemkoch 5násobok najnižšej sadby určenej vo všeobecne záväznom nariadení obce, v prípade stavieb a v
prípade bytov 10-násobok. Obec teda môže v zásade určiť akúkoľvek sadzbu dane, pričom
zachovať musí len zákonom stanovené rozpätie medzi najnižšou a najvyššou sadzbou pri
jednotlivých nehnuteľnostiach. V praxi takéto oprávnenie obce smeruje, našťastie skôr ojedinele, k
stanovovaniu sadzieb dane pre pozemky alebo stavby využívané na podnikanie na prakticky
likvidačnej úrovni, kedy je daňovník nútený zvažovať presun svojej prevádzky do inej lokality.
Účelové nastavovanie sadzieb potom vytvára v prakticky susediacich obciach absolútne
neporovnateľné daňové podmienky, čo vedie k daňovej konkurencii. Ustanovenia zákona o
miestnych daniach upravujúce práve otázku sadzieb daní z nehnuteľností a ich súlad s Ústavou
Slovenskej republiky (konkrétne s čl. 1 ods.1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a), ods. 2 až 4, čl. 20
ods. 1, čl. 35 ods. 1, čl. 68, čl. 71 ods. 2 a čl. 152 ods. 4) sú aktuálne na základe sťažnosti
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predmetom prieskumu zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bez ohľadu na výsledok
posudzovania ústavnosti právnej úpravy je možné konštatovať, že disproporcie medzi sadzbami
daní na území jednotlivých samosprávnych jednotiek sú v rozpore s kritériom rovnováhy ako aj
kritériom predchádzania deformít.
Vo vzťahu k základu dane je možné uviesť, že tento je, v súlade so závermi Rec(2005)1
určený priamo zákonom a obec môže jeho určenie modifikovať len vo veľmi obmedzenom rozsahu,
a to iba v prípade, kedy to zákon explicitne pripúšťa (napr. pri dani z pozemku v § 7)
5. Kritériom rovnováhy je potrebné rozumieť požiadavku, aby rozdiely v sadzbách daní medzi
rôznymi samosprávnymi jednotkami neboli príliš veľké, pokiaľ na to nie je dostatočný dôvod,
vyjadrený najmä rozsahom poskytovaných služieb zo strany samosprávnych jednotiek. V tejto
súvislosti bolo na problematickú aplikáciu ustanovení zákona o miestnych daniach poukázané
vyššie. Disproporcia medzi obcami s porovnateľnými parametrami je tiež predmetom sťažnosti,
ktorou sa aktuálne zaoberá Ústavný súd Slovenskej republiky.
6. Kritérium predchádzania deformít
Toto kritérium úzko súvisí s predchádzajúcimi dvoma a vyjadruje požiadavku, podľa ktorej by
miestne zdanenie, podľa oboch analyzovaných odporúčaní, nemalo mať negatívne dopady na
hospodársku súťaž (teda na rast a ekonomickú štruktúrou obce), nemalo by spôsobovať
demografické deformácie (fiškálne štruktúra by nemala stimulovať migráciu osôb) a sociálne
deformácie (nemalo by oslabiť sociálne znevýhodnené skupiny).
7. Kritériá správy daní
V poslednom okruhu sú zhrnuté kritériá majúce skôr charakter procesný, resp. viažuce sa na
správu miestnych daní, nie na ich konštrukciu. V prípade správy daní vykonávanej orgánmi územnej
samosprávy vo vlastnej réžii stanovujú odporúčania požiadavku, aby štát poskytoval samosprávam
logistickú podporu pri správe daní, najmä formou školení, prístupom k informáciám, integrovaným a
interoperabilným softvérom, atď.).
K registrácii a výberu miestnych daní by malo v zmysle Rec(2005)1 dochádzať hneď na
začiatku rozpočtového roka, čo umožní obci mať finančné prostriedky reálne k dispozícii čo najskôr.
Správa miestnych daní by mala daňovníkov čo najmenej zaťažovať a mala by byť spojená s čo
najmenším množstvom formalít, pričom Rec (2005)1 výslovne odporúča, aby platenie miestnych
daní nebolo založené na podávaní daňových priznaní.
Na druhej strane by však mali byť obcou vydávané precízne platobné výmery, ktoré by mali
umožniť, aby daňovníci mali možnosť skontrolovať presnosť informácií, na ktorých je výška splatnej
dane založená. Nevyhnutné je tiež poučiť daňovníkov o možných opravných prostriedkoch.
V tejto súvislosti je tiež možné konštatovať pomerne vyhovujúci stav v Slovenskej republike.
V porovnaní s centrálnymi daňami sú miestne dane spojené s väčšou neformálnosťou. Zákon
o miestnych daniach až do účinnosti novely č. 460/2011 Z. z. vyžadoval pri väčšine miestnych daní
iba splnenie oznamovacej povinnosti, pričom daňové priznanie sa vyžadovalo len pri dani
z nehnuteľností a dani z motorového vozidla. Z perspektívy analyzovaných odporúčaní je možné
zaznamenať vo vývoji legislatívy paradoxne trend smerom k sprísňovaniu formálnych povinností
daňovníkov, keďže v súčasnosti platný a účinný zákon vyžaduje podanie daňového priznania aj pri
vzniku daňovej povinnosti pri dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné
automaty. Cieľom je zvýšiť efektivitu pri predchádzaní daňovým únikom v dôsledku neplnenia
ohlasovacej povinnosti, a deklarovaným cieľom je tiež zjednodušenie administratívy pri správe
miestnych daní. Zjednodušením je v danom prípade možnosť podávania spoločného daňového
priznania pre všetky zmienené dane.
4

ZÁVER
Na základe uskutočnenej, hoci stručnej a parciálne orientovanej analýzy je možné
konštatovať, že právna úprava financovania územnej samosprávy Slovenskej republiky vo veľkej
miere vyhovuje štandardom nastaveným v odporúčaniach Výboru ministrov Rady Európy.
Všeobecný charakter odporúčaní, ktorých obsah má byť aplikovateľný pri pomerne širokej škále
právnych poriadkov jednotlivých členských štátov, umožňuje prispôsobenie deklarovaných
základných rámcov finančných mechanizmov domácemu právnemu prostrediu. Slovenská
republika, zohľadňujúc efekty uskutočnenej reformy verejnej správy, ako aj fiškálnej decentralizácie,
nastavila legislatívne východiská financovania územnej samosprávy spôsobom umožňujúcim
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neustále hľadanie rovnováhy medzi fiškálnymi záujmami štátu, samospráv a jednotlivcov. Toto
konštatovanie je možné napriek niektorým otvoreným otázkam ukladania a správy miestnych daní,
ktorých vyriešenie bude vo veľkej miere vecou praxe územnej samosprávy.
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SLOBODA PREJAVU A JEJ OBMEDZENIA V REGULÁCII
ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ – ŠTRUKTURÁLNE ASPEKTY
Ľuboš Kukliš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá štrukturálnymi aspektmi obsahovej regulácie elektronických médií.
Na podklade dvoch oblastí obsahovej regulácie - ochrany ľudskej dôstojnosti a objektivity vo
vysielaní – je v príspevku vysvetlený rozdiel medzi dvoma druhmi právnych noriem: právnych
pravidiel a právnych princípov. Ďalej je skúmaná možnosť využitia ústavnoprávneho princípu
proporcionality v rámci riešenia konfliktu protistojacich práv a záujmov, napr. slobody prejavu
a osobnostných práv, aj v oblasti správneho práva. Ako je v príspevku konštatované, aplikovanie
noriem, v ktorých sú spomínané práva obsiahnuté, formou ich vzájomného vyvažovania je
v podstate nevyhnutnosťou, ak majú byť tieto normy aplikované riadne.
Kľúčové slová: ústavné práva, vyvažovanie, pravidlá princípy, elektronické médiá, vysielanie.
Abstract: The article deals with structural aspects of electronic media content regulation. Through
the example of two norms – one prohibiting the violation of human dignity, the other obliging the
broadcaster to ensure objectivity in news reports – the article explains the distinction between two
different types of norms: rules and principles. Borrowing from constitutional law theory, this article
explores the possibility of using proportionality principle in the form of balancing to resolve the
conflicts of two juxtaposed rights, e.g. the freedom of speech and personality rights, also in
administrative law domain. As it is concluded, applying the above-mentioned norms through
balancing is a matter of necessity rather than possibility if they are to be applied correctly.
Key words: constitutional rights, balancing, rules, principles, electronic media, broadcasting.

1

ÚVOD
Elektronické médií a špeciálne vysielanie, sú najregulovanejšou oblasťou mediálneho práva.
Pôvod tohto stavu je kombináciou historických súvislostí a viac či menej opodstatnených náhľadov
na vplyv elektronických médií na recipienta.
V prevažnej väčšine prípadov sa regulácia elektronických médií prejavuje v objektívnom
práve prostredníctvom administratívno-právnych noriem. Aj prevádzkovateľ elektronického média
však má ústavou zaručené právo na slobodu prejavu a každé regulačné opatrenie v tejto oblasti
predstavuje jeho obmedzenie.
Samozrejme, právo na slobodu prejavu, ako asi žiadne základné právo v kontinentálnom
právnom prostredí, nie je absolútne. Túto skutočnosť explicitne rozoznávajú o.i. čl. 10 ods. 2
1
2
Dohovoru o ochrane ľudských práva základných slobôd a čl. 26 ods. 4 Ústavy SR . Ak sú teda tam
uvedené podmienky splnené, ide o obmedzenie legitímne.
Ako je zrejmé z úpravy v zákone 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „ZVR“),
tieto obmedzenia môžu mať formu jednoznačných právny noriem:

1

„Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým
formalitám, podmienkam obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti,
predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv
iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej
moci.“
2
„Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o
opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť
štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“
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(1)
Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje
(§15a ods. 1 ZVR)
Alebo môže ísť o pomerne vágne formulácie:
(2)
Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov
(§ 16 ods. 3 písm. b/ ZVR)
Ale môže ísť aj o iné základné práva:
(3)
Audiovizuálna mediálna služba nesmie spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom
zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných
(§ 19 ods. 1 písm. a/)
Čo je licencia a ako sa získa je legislatívne jednoducho vyjadriteľné, preto aj subsumovanie
skutkového stavu (ktorý pritom nemusí byť vôbec jednoduchý) pod hypotézu právnej normy (1)
bude jednoznačnou záležitosťou.
Normy (2) a (3) už také ľahko aplikovateľné nebudú. Pojmy objektívnosť a nestrannosť
nemajú legislatívnu definíciu a ich rozsah nebude ani jednoznačne identifikovateľný. Už minimálne
preto, že ani v bežnom jazyku neexistuje jednoznačný úzus ohľadom ich použitia. Viac svetla do
určenia obsahu rozsahu pojmu objektivita v tejto právnej norme nevnáša ani dôvodová správa
k ZVR, v ktorej sa explicitne hovorí, že pojem objektivita „sa chápe skôr ako "k objektivite
smerujúce", pretože každá komunikácia je procesom s určitými subjektívnymi prvkami a objektivita
je pomerne relatívnou kategóriou“. Je pravdou, že Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len
„RVR“) v rámci svojej dlhoročnej rozhodovacej praxe stanovila isté kritériá, naplnením ktorých je
3
zároveň naplnená požiadavka objektívnosti . Stále však je nutné pripustiť, že zrejme ešte
dôležitejším faktorom bude kontext, v akom posudzované informácie odznejú. Inými slovami: až po
vyvážaní všetkých relevantných tvrdení, záujmov a faktorov bude možné zhodnotiť objektivitu
daného programu. Vyvažovanie však nie je bežný spôsob aplikovania právnych noriem, preto
vyvstáva otázkam akú aplikáciu právnej normy v tomto prípade ide. Dôvodová správa k ZVR je
možno bližšie k pravde, ako sa na prvý pohľad zdá.
Ochrana ľudskej dôstojnosti a základných práv o slobôd iných obsiahnuté v norme (3) majú
samozrejme ústavný status. To znamená, že ústavné právo na slobodu prejavu je obmedzené iným
ústavným právom. Správny orgán pri aplikácii normy (3) tak musí riešiť kolíziu dvoch základných
práv. Napriek tomu, že k tejto kolízii dochádza na podústavnej úrovni, doktrína vyžarovania ústavy
do právneho poriadku nám hovorí, že správny orgán musí rešpektovať ústavu aj pri aplikácii
jednoduchého práva. V tomto prípade teda musí adekvátne vyvážiť obe práva tak, aby boli
naplnené v najvyššej možnej miere.
2

TEST PROPORCIONALITY
Tradičným ústavnoprávnym nástrojom na vyvažovanie v kolízii stojacich práv
v kontinentálnom právnom prostredí je test proporcionality. Vo svojej najčastejšie sa vyskytujúcej
podobe má trojprvkovú štruktúra, ktorej jednotlivé prvky tvoria: test vhodnosti, test nevyhnutnosti a
test proporcionality v užšom zmysle.
Prostredníctvom testu vhodnosti sa zisťuje, či zvolený prostriedok je vôbec spôsobilý
dosiahnuť sledovaný účel.
Ak je daný prostriedok spôsobilý dosiahnuť sledovaný účel, pristupuje sa k druhému
čiastkovému testu, ktorým je test nevyhnutnosti zvoleného prostriedku vo vzťahu k sledovanému
účelu. Teda, či neexistuje iný, rovnako vhodný prostriedok, ktorého použitím by k zásahu do
chráneného základného práva nedochádzalo, alebo by bol tento zásah menej intenzívny.
Ak iný, z pohľadu chráneného práva menej intenzívny, prostriedok neexistuje, aplikuje sa
tretí test, ktorým je skúmanie proporcionality zásahu do základného práva v užšom zmysle
(proporcionalita stricto sensu). Tu dochádza k vyvažovaniu v kolízii stojacich práv (záujmov,
3

Osvojenie si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva, absencia stránenia,
oddanosť presnosti a ďalším kritériám pravdivosti (ako sú relevancia a úplnosť), transparentnosť,
vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť.
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hodnôt) s ohľadom na konkrétne okolnosti, výsledkom čoho má byť zistenie, ktoré z kolíznych práv
má v danej situácii prednosť. Z uvedeného teda vyplýva, že aj taký prostriedok, ktorý je nevyhnutný
na dosiahnutie sledovaného účelu, môže byť za daných okolností neprijateľný.
Prvé dva testy sú skutkovou otázkou a v našom prípade ich už vyriešil zákonodarca. Norma
(3) je verejnoprávnym nástrojom poskytnutia ochrany ľudskej dôstojnosti v oblasti elektronických
médií (test vhodnosti) a neexistuje zároveň žiadny iný vhodný prostriedok, ktorý by do práva na
slobodu šírenia mediálnej služby zasahovala v menšej miere (test nevyhnutnosti).
Správny orgán sa tak v našom prípade musí vysporiadať iba s tretím testom –
proporcionalitou v užšom zmysle. To však predpokladá existenciu noriem, ktoré sú spôsobilé byť
objektom vyvažovania.
3

PRAVIDLÁ A PRINCÍPY
Tradičné chápanie právnej normy, ako abstraktného pravidla aplikovaného formou
jednoduchého (právneho) sylogizmu, kedy pod hypotézu právnej normy subsumujeme skutkový
stav s nutným nástupom dispozície, sa nezdá byť na vyvažovanie štrukturálne uspôsobené. Vystáva
teda otázka o akú aplikáciu (a akých) právnych noriem v takomto prípade ide.
4
Teoretické riešenie tohto problému poskytol Robert Alexy v práci Theorie der Grundrechte .
Alexy nadväzuje na teóriu princípov Ronalda Dworkina, ktorú Dworkin formuloval v rámci kritiky
5
právneho pozitivizmu. Podľa Dworkina existujú právne normy dvojakého druhu - právne pravidlá a
právne princípy - a rozdiel medzi nimi je rozdiel v ich logickej štruktúre.
Právne pravidlá sa podľa Dworkina aplikujú spôsobom všetko alebo nič. Ak sú splnené
podmienky predpokladané v hypotéze právneho pravidla nastupuje dispozícia, ak nie sú, právne
pravidlo sa neaplikuje. Nie je možné, aby sa aplikovali dve právne pravidlá súčasne, tzn. aby boli
zároveň naplnené hypotézy dvoch právnych pravidiel a nastupovali zároveň aj dve dispozície. Ak by
aj nastala situácia, že je zdanlivo naplnená hypotéza viacerých právnych noriem s protichodnými
dispozíciami, existujú v právnom systéme metapravidlá (lex postrerior derogat lex priori, lex
specialis derogat lex generalis), ktoré takýto konflikt riešia. Ak platí jedno pravidlo, iné (konfliktné)
svoju platnosť stráca. Z každého pravidla môžu v právnom systéme existovať výnimky, ich výpočet
je však konečný a vopred daný, a to bez ohľadu na to, či si je ich existencie účastník právneho
vzťahu vedomý alebo nie. Právne princípy sa naproti tomu môžu aplikovať viaceré zároveň. Na
rozdiel od pravidiel, majú atribút váhy a v závislosti od situácie sa preto napĺňajú v rôznej miere. Aj
keď jeden princíp nakoniec prevládne, ostatné tým svoju platnosť nestrácajú. Z princípu neexistuje
výnimka v takom zmysle, ako u pravidiel. Každý princíp však môže v rámci situácie ustúpiť inému
princípu, ktorý je pre túto situáciu vhodnejší.
Alexy nadviazal na Dworkinove rozdelenie právnych noriem na pravidlá a princípy.
Neakceptuje však tézu, že rozdiel medzi nimi je rozdielom logickým. Povaha právnej normy (teda to,
či ide o pravidlo alebo princíp) sa nedá určiť dopredu, ale až v konflikte s inou právnou normou. Tie
normy, ktoré sa v takomto konflikte správajú aproximatívne (uplatňujú sa v rôznej miere) sú
princípmi, a tie, ktoré sa aplikujú absolútne (všetko alebo nič) sú právne pravidlá. Ani pre pravidlá
nevieme dopredu určiť všetky prípady ich možnej aplikácie, pretože výnimka z pravidla môže byť
6
formulovaná až v konkrétnej situácii, a to aj v rámci konfliktu s princípom. Podľa Alexyho tak nie je
pravdivá téza, že pravidlá na rozdiel od princípov buď platia alebo neplatia. Pre Alexyho sú právne
7
princípy príkazmi k optimalizácii. Majú byť naplnené vždy v čo najvyššej možnej miere v rámci
skutkových a právnych okolností a v prípade kolízie sa optimalizujú prostredníctvom vzájomného
vyvažovania.

4

Prvý krát bola vydaná v roku 1986. V tomto texte vychádzam z anglického prekladu Alexy, A.: A
Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, New York, 2010.
5
Dworkin, R: Když se práva berou vážně, Oykomenh, Praha, 2001.
6
Alexy, A.: A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, New York, 2010.
str. 57-58.
7
Alexy neskôr túto tézu upravil v tom zmysle, že skôr ako príkazy k optimalizácii sú princípy
príkazmi byť optimalizovaný. Ide o odpoveď na kritiku, že príkaz k optimalizácii stricto sensu možno
iba splniť alebo nesplniť, a má teda štruktúru pravidla. (Alexy, A.: On the Structure of Legal
Principles. Ratio Juris. Vol. 13 No. 3 September 2000. str. 300)

611

4

POVAHA NORIEM (1), (2) A (3)
Z uvedeného je už asi zrejmé, že práva ku ktorých stretu dochádza pri aplikácii normy (3),
teda právo na slobodu prejavu a právo na ochranu ľudskej dôstojnosti (osobnosti), majú v tejto
kolízii povahu princípov. Z rozhodovania európskych ústavných súdov zároveň vieme, že sú
8
v abstraktnej rovine považované za rovnocenné, tzn. že majú rovnakú východiskovú pozíciu.
Povahu princípu však má aj norma (2) a preto musí byť tiež aplikovaná formou vyvažovania
s protistojacim právom. Tým je aj v tomto prípade sloboda prejavu prevádzkovateľa mediálnej
služby.
Skúmanie proporcionality však nie je vylúčené ani v prípade normy (1), ktorá je v DworkinAlexyho ponímaní samozrejme pravidlom. Toto skúmanie je však možné na rozdiel od prípadov
aplikácie noriem (2) a (3) iba v ústavnej rovine a neprináleží tak správnemu orgánu.
Ústavný súd by teoreticky mohol vyhodnocovať vhodnosť udeľovania licencie (test
vhodnosti), ako prostriedku zabezpečenia efektívneho spravovania frekvenčného spektra, teda
obmedzeného prírodného zdroja, a tiež, či na tento účel nemohlo slúžiť iné, menej obmedzujúce
opatrenie (test nevyhnutnosti). Pri skúmaní proporcionality v jej treťom čiastkovom kroku, teda pri
samotnom vyvažovaní, by zrejme proti sebe stáli záujem spoločnosti na efektívnom spravovaní
frekvenčného spektra, ako princíp opodstatňujúci normu (1), na jednej, a právo na slobodu prejavu
a šírenia informácií potenciálnych vysielateľov, na druhej strane. Výsledkom by bol zrejme nález,
v ktorom by ústavný sú skonštatoval, že udeľovanie povolenia na využívanie frekvencie je vhodný
spôsob efektívnej kontroly frekvenčného spektra (test vhodnosti) a že menej zaťažujúci spôsob asi
neexistuje (test nevyhnutnosti). Zároveň by zrejme musel dospieť k záveru, že pri vyvažovaní dvoch
protistojacich princípov, je potrebné dať prednosť záujmu verejnosti na efektívnom využívaní
frekvenčného spektra. V opačnom prípade by frekvencie mohol využívať hocikto, a teda, vzhľadom
na vzájomné rušenie vysielačov, nikto riadne. Takýto stav by v konečnom dôsledku znamenal, že
nie je adekvátne zabezpečená ani sloboda prejavu a šírenia informácií žiadneho z potenciálnych
vysielateľov, ani právo na prijímanie informácií na strane verejnosti.
Ako je však zrejmé, tu by sa vyvažovanie týkalo ústavnosti normy ako takej a nie (aspoň nie
priamo) ústavnosti jej aplikácie. Na povahu tejto normy, ako pravidla, by ani takéto posudzovanie
nemalo vplyv.
5

ŠTRUKTÚRA VYVAŽOVANIA
Aproximatívna povaha princípov sa naplno prejaví pri ich vzájomnom vyvažovaní, teda
v treťom kroku testu proporcionality.
Alexy pre vyvažovanie formuluje tzv. zákon vyvažovania:
„Čím väčší je stupeň nesplnenia, alebo zásahu do jedného princípu, tým dôležitejšie je naplnenie
9
iného“.
10
Alexy ho ilustruje na prípade Lebach , ktorý sa týka kolízie práva na slobodu prejavu s
osobnostnými právami.
Nemecký televízny kanál ZDF plánoval odvysielať dokumentárny film o krádeži zbraní na
vojenskej základni Lebach, pri ktorej boli usmrtení viacerí vojaci. Jeden z odsúdených páchateľov,
ktorý mal byť v čase plánovaného vysielania prepustený na slobodu, namietal, že odvysielanie
tohto dokumentu, v ktorom mal byť menovaný a zobrazený, by porušilo jeho právo na slobodný
11
rozvoj osobnosti, keďže by malo negatívny dopad na možnosť jeho resocializácie. Z pohľadu
kolízie princípov tak vzniklo napätie medzi právom na ochranu osobnosti a právom médií na
12
slobodné informovanie verejnosti.
Tento konflikt nebolo, podľa Alexyho, možné vyriešiť
vyhlásením jedného práva za neplatné, ale bolo nutné určiť to, ktoré má v tejto konkrétnej situácii
prednosť.
Z pohľadu práva na ochranu osobnosti musel Spolkový ústavný súd zhodnotiť závažnosť
potenciálneho dosahu programu na budúcu resocializáciu sťažovateľa. V tomto prípade sa súd
zameral na dĺžku programu v spojení s množstvom informácií, ktoré mali byť v súvislosti so
8

Pozri napr. nález ÚS SR II. ÚS 152/08-52.
Alexy, A.: Balancing, constitutional review and representation, in I-CON, volume 3 number 4,
Oxford University Press and New York School of Law, 2005, str. 573.
10
BVerfGE 35,202
11
Článok 2 ods. 1 Základného zákona.
12
Článok 5 ods. 1 Základného zákona.
9
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sťažovateľom odvysielané, ako aj na dokumentárnu formu programu, ktorá účinok týchto informácií
umocňovala. Z pohľadu slobody prejavu a práva verejnosti na informácie súd vzal do úvahy
skutočnosť, že verejnosť už bola o prípade dôkladne informovaná v čase krátko po spáchaní činu a
opakované informovanie nemohlo zásadne prispieť k naplneniu týchto práv nad rámec už
odvysielaného. Naplnenie práva verejnosti na informácie či práva na slobodu prejavu by tak
nedosahovalo takú mieru, aby opodstatňovalo súvisiaci závažný zásah do práva na súkromie
sťažovateľa.
Z príkladu je zrejmé, ako sa po identifikovaní kolízie ústavných práv (záujmov) môže do
rozhodovacieho procesu dostať každý argument smerujúci k uprednostneniu jedného z kolidujúcich
práv. Zákon vyvažovania umožňuje identifikovať to, čo má byť v danom prípade preukázané.
13
Samotné preukazovanie sa potom riadi všeobecnými pravidlami racionálnej právnej argumentácie.
Alexy tiež poukazuje na fakt, že pri vyvažovaní argumentov súd (či iný rozhodovací orgán)
vlastne stanovuje podmienky, za ktorých sa v konkrétnom prípade presadí jeden princíp voči inému.
Spojením týchto podmienok tak vieme spätne formulovať pravidlo, ktoré by viedlo k rovnakému
výsledku, ako je ten, ku ktorému smeruje uprednostnený princíp. Toto pravidlo sa však dá
formulovať až po aplikácii testu proporcionality v užšom zmysle a platí iba pre danú situáciu - za
iných okolností bude iné. V prípade Lebach by podľa Alexyho mohlo mať napríklad takúto podobu:
Opakované a už neaktuálne informovanie o vážnom kriminálnom čine, ktoré ohrozuje resocializáciu
14
páchateľa, je protiústavné.
Takto formulované pravidlo však môže mať aj výrazný praktický význam. Stanovenie podmienok, za
ktorých sa presadí niektorý z kolidujúcich princípov, má rozhodujúci význam pre výsledné
rozhodnutie vo veci, musí byť teda aj právne preskúmateľné. Niekedy však tieto podmienky nemusí
určovať rozhodujúci orgán sám, ale môže sa odvolať na rozhodnutia iných orgánov s dostatočnou
právnou autoritou, ktoré už po náležitom vyvážení príslušných práv, záujmov či hodnôt tieto
podmienky stanovili v obdobných prípadoch.
V oblasti ochrany slobody prejavu sú veľmi známe hodnotenia právnych situácií
v rozsudkoch ESĽP. Niektoré z týchto záverov – ... hranice povolenej kritiky sú výrazne širšie pri
15
verejne činných osobách, ako pri súkromných osobách ; ...hodnotový súd nepodlieha skúmaniu
16
17
pravdivosti ; ...novinári sa môžu spoliehať na pravdivosť informácií z oficiálneho zdroja ; ...v rámci
18
ochrany slobody prejavu je nutné pripustiť aj istú mieru preháňania či provokácie - sa už stali
nespochybniteľnými axiómami v tejto právnej oblasti.
Uvedené vysvetľuje časté opieranie sa rozhodujúcich orgánov o judikatúru ESĽS či
ústavných súdov niekedy až do takej miery, že rozhodujúci súd ani nemusí pristúpiť k samotnému
vyvažovaniu, ale rovno si vyskladá pravidlo aplikovateľné v danom prípade zo všeobecne
19
akceptovanej judikatúry. Pokiaľ je však táto prax dostatočne explicitná, je rovnako žiaduca, ako
keď rozhodujúci orgán vyváži jednotlivé práva, hodnoty či záujmy autonómne. A ak je aplikovanie
hodnotení iných súdov vykonané správne, teda, že je aplikované na skutočne obdobné právne
okolnosti, má aj pridanú hodnotu v podobe posilňovania stability rozhodovania, a tým aj právnej
istoty účastníkov právnych vzťahov.
6

ALEXYHO VÁŽIACI VZOREC
Postup vyvažovania vyjadruje Alexy formálne prostredníctvom tzv. vážiaceho vzorca:

20

Wi,j=Ii/Ij
kde W i,j je výsledok pomeriavania, Ii intenzita zásahu do jedného princípu a Ij dôležitosť naplnenia
konkurenčného princípu. Pre jednotlivé I priraďuje podľa konkrétnej situácie hodnoty na
trojstupňovej škále: nízka, stredná a podstatná. Ak podľa Alexyho priradíme týmto hodnotám čísla
1,2 a 4, dosadením do vážiaceho vzorca dospejeme k výslednému číselnému vyjadreniu
13

Alexy, A.: A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, New York, 2010, str. 107.
Id. str. 56.
15
Castells proti Španielsku
16
Lingens proti Rakúsku
17
Bladet Tromso a Stensaas proti Nórsku
18
Obherschlick proti Rakúsku
19
Takto je napr. vystavaný nález ÚS SR IV. ÚS 448/2012.
20
Vyvažovací vzorec v tejto podobe sa vzťahuje na situáciu, keď je abstraktná váha vyvažovaných
práv rovnaká. V prípadoch, v ktorých rovnaká nie je, musí byť o túto abstraktnú váhu doplnený.
14
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vyvažovania. Ak W i,j=1 kolidujúce princípy sú v rovnováhe. Ak je číslo väčšie alebo menšie ako 1,
21
niektorý z princípov prevažuje.
Pri voľbe trojstupňovej škály vychádzal Alexy z rozhodovacej praxe Spolkového ústavného
súdu a má zodpovedať tomu, ako Spolkový ústavný súd hodnotí závažnosť porušenia či naplnenia
kolíznych princípov. Viacstupňová škála by už podľa Alexyho strácala praktický význam, keďže
právne hodnotenia môžu fungovať iba v pomerne hrubých deleniach, a aj to nie vo všetkých
22
prípadoch. Alexy si samozrejme uvedomuje, že súdy nevyjadrujú svoje hodnotenia číselne,
uvedený vzorec má však predstavovať formálny model toho, k čomu pri vyvažovaní jednotlivých
práv ústavnými súdmi dochádza. Jeho snahou je najmä preukázať, že vyvažovanie je racionálnou
formou súdneho rozhodovania pokiaľ premisy, z ktorých vychádza, majú racionálny základ.
Priradenie hodnôt jednotlivým vyvažovaným prvkom je rozhodnutie, ako akékoľvek iné, a ako také
23
podlieha požiadavke racionality, a teda aj správnosti.
V našom právnom prostredí nie je bez významu, že práve Alexyho vážiaci vzorec použil
Ústavný súd v prípadoch II. ÚS 152/08-52 a II. ÚS 326/09-37.
7

APLIKÁCIA NA PODÚSTAVNEJ ÚROVNI
Už sme si ukázali, že v oblasti elektronických médií existujú popri normách s povahou
pravidiel aj normy s povahou princípov. Na podústavnej úrovni nemá správny orgán kompetenciu
vyvažovať normy s povahou pravidiel s inými právami, záujmami či hodnotami. Z jeho perspektívy
môže iba skúmať, či hypotéza danej normy (pravidla) bola/nebola naplnená a následne danú normu
aplikovať/ neaplikovať.
Skúmanie naplnenia hypotézy právnej normy môže byť samozrejme zložitý právny či
skutkovo-vecný problém. Môže v ňom byť obsiahnuté aj vyvažovanie rôznych záujmov či hodnôt.
V prípade normy (1) z nášho príkladu by pri jej aplikovaní mohla vyvstať otázka, či vôbec v danom
prípade ide o vysielanie v zmysle ZVR, alebo ide napr. len o šírenie signálu vysielania bez
redakčných zásahov. Takéto vyvažovanie by však nemalo vplyv na povahu danej normy, keďže
stále by bola aplikovaná absolútnym spôsobom. Vyvažovanie je napokon bežnou súčasťou správnej
úvahy tak, ako je imanentnou súčasťou rozhodovania sa v bežnom živote.
Naopak, pri aplikovaní noriem s povahou princípov správny orgán inú možnosť, ako ich
aplikovanie vzájomným vyvažovaním, nemá. Tak v prípade aplikácie normy (2), ako aj v prípade
normy (3) je možné určiť ich hypotézu len v konkurencii s právom vysielateľa na slobodu prejavu,
inak rozhodujúci orgán nevie zistiť rozsah ich aplikácie. Môže samozrejme v odôvodnení
rozhodnutia uviesť, že vysielateľ nezabezpečil objektívnosť vysielania, pretože informácie neboli
dostatočne vyvážené. V tom prípade ale vyvažovanie vykonal, čo je zrejmé z hodnotenia „(nie)
dostatočne“, len ho zamlčal resp. neodôvodnil.
Pri aplikácii normy (2) a (3) môžu vstúpiť do vyvažovania naozaj rôznorodé argumenty,
ktorých vplyv na jeho výsledok nie je možné predpovedať. Už však bolo spomenuté, že existujú
všeobecne akceptované hodnotenia právnych a skutkových situácií, ktoré automaticky ovplyvňujú
vyvažovanie v niektorom smere. Na základe nich je možné vytvoriť aspoň veľmi všeobecný model
vyvažovania stretu práv a záujmov pri realizácii práva na slobodu prejavu v elektronických médiách,
ktorý by mohol vyzerať asi takto:

21

Alexy, A.: Balancing, constitutional review and representation, in I-CON, volume 3 number 4,
Oxford University Press and New York School of Law, 2005 str. 575-576.
22
Alexy, A.: A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, New York, 2010.
str. 408.
23
Alexy, A.: Balancing, constitutional review and representation, in I-CON, volume 3 number 4,
Oxford University Press and New York School of Law, 2005 str. 573-754.
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Právo verejnosti na informácie
informácie dôležité pre verejnosťzásah do práv iných

Právo verejnosti na presné/pravdivé
informácie
informácie dôležité pre verejnosť - bez
zásahu do práv iných
I→

Ochrana individuálnych práv
informácie s nízkou dôležitosťou pre
verejnosť - zásah do práv iných

Sloboda prejavu
informácie s nízkou dôležitosťou pre
verejnosť – bez zásahu do práv iných
↑D

Vertikálna línia predstavuje stupeň dôležitosti informácie z pohľadu verejného záujmu (D) a
horizontálne línia predstavuje intenzitu zásahu do individuálnych (osobnostných) práv (I). Ide
samozrejme o extrémne schematické vyjadrenie vzájomného vzťahu povahy informácie a princípov,
ktoré by mali byť pri jej zverejnení rešpektované.
Pri informácii s nízkou dôležitosťou pre verejnosť, ktorá zároveň nezasahuje do práv iných,
(napr. umelecký prejav či infotainment) by mala byť pri vyvažovaní jednotlivých práv absolútne
prevládnuť sloboda prejavu. Pri informácii s nízkou dôležitosťou pre verejnosť, ktorá zasahuje do
niekoho súkromia, či osobnostných práv, v našom prípade norma (3) (napr. informácie zo súkromia
osôb, ktoré nie sú verejne činné), by mala mať prednosť ochrana týchto práv.
Právo verejnosti na presné resp. pravdivé informácie odkazuje na normu (2) (§ 16 ods. 3
písm. b) ZVR), teda povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť v rámci spravodajských
programov. Toto právo by malo dostať prednosť (resp. povinnosť by mala byť vynucovaná) hlavne v
prípadoch informovania o skutočnostiach súvisiacich so zachovávaním verejného poriadku
(informovanie o povinnostiach občanov či o živelných pohromách). Právo verejnosti na akékoľvek
(teda aj nepresné) informácie má prevládnuť v prípadoch, keď síce zverejnením takejto informácie
môže dôjsť k zásahu do práv iných, ale ide zároveň o tak závažnú informáciu z pohľadu verejného
záujmu, že tento musí dostať prednosť (informácie o korupcii verejne činných osôb, či informácie z
ich súkromia, ktoré majú dopad na vykonávanie ich funkcie).
Vo vzťahu k norme (2) a (3) má teda uvedená schéma vyjadrovať nasledovné korelácie:
(2) čím väčší význam má informácia pre verejnosť, tým závažnejší musí byť zásah do osobnostných
práv jednotlivca, aby to mohlo brániť jej zverejneniu
(3)čím väčší význam má informácia pre verejnosť, tým presnejšie musí byť o nej informované
8

ZÁVER: PRAKTICKÝ PRÍNOS
Najvýraznejším aspektom uvedomenia si potreby aplikácie noriem vzájomným vyvažovaním
je z toho vyplývajúca tendencia smerujúca k explicitnosti argumentácie. Test proporcionality (napr.
v podobe vážiaceho vzorca) pritom pomáha správnemu orgánu túto argumentáciu zrozumiteľne
štruktúrovať. Ak je z rozhodnutia zrejmé, ktorým argumentom dal správny orgán prednosť, je možné
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takéto rozhodnutie preskúmať a tieto hodnotenia podrobiť kritike. Celý právny proces, ktorý je na
takéto rozhodnutie naviazaný, môže byť prehľadnejší a argumentácia, ktorá v ňom prebieha, má
všetky predpoklady na to, aby bola racionálna.
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ATRAKCIA V STAVEBNOM ZÁKONE
Matej Horvat
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Katedra obchodného práva
Abstrakt: Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú
upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne
na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na
seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení
konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa
autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.
Kľúčové slová: atrakcia, devolúcia, pôsobnosť, príslušnosť, zmeny v kompetencii, prieskum
procesného rozhodnutia, § 123 stavebného zákona, atrakcia v stavebnom zákon, komentár k § 123
stavebného zákona
Abstract: The article deals with the theoretical definitions of a devolution and an attraction. They are
both regulated in the Building Actand The Act on Administrative Proceedings. The article compares
them to each other and then applies them to a practical case. In that case a County Building
Authority attracted to itself the power to act in the proceedings in which it changed the resolution to
suspend proceedingsinto the meritorious decision. In conclusion,the article offers a possible correct
application of these legal institutes.
Key words: attraction, devolution, competence, changes in competence,review of the resolution to
suspend proceedings, § 123of the Building Act, the Building Act's attraction, commentary to § 123 of
the Building Act

1

ÚVODNÉ POZNÁMKY
Jednou zo základných súčastí pojmu právny štát je aj princíp právnej istoty. O uvedenom
svedčí dnes už stála rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej „k
imanentným znakom právneho štátu sa zaraďuje princíp právnej istoty, ktorého rešpektovanie musí
byť prítomné v každom rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti normotvornej, ako aj
1
v oblasti aplikácie práva.“ Možno konštatovať, že všetky princípy, ktoré subsumujeme pod pojem
právny štát, spoločne tvoria záväzok Slovenskej republiky vo vzťahu k jej občanom a vyjadrujú
jednotu práv a povinností štátu vo vzťahu k fyzickým osobám a právnickým osobám.
Vo vzťahu k princípu právnej istoty je nevyhnutné uviesť, že na jednej strane predstavuje
povinnosť orgánov rozhodovať v skutkovo rovnakých prípadoch rovnako, pričom ak sa odchýlia od
svojej zaužívanej praxe, musia túto odchýlku dostatočne odôvodniť. Na strane druhej k princípu
právnej istoty imanentne prináleží aj povinnosť vykonať správne konanie tým orgánom, ktorý je na
to zákonom zmocnený. To, ktorý orgán je povinný vykonať správne konanie vyplýva
z kompetenčných noriem konkrétneho zákona, ktorého hmotnoprávne ustanovenia určujú
pôsobnosť. Z procesnoprávneho hľadiska je potom dôležité určiť, ktorý z množstva orgánov vykoná
správne konanie medzi určenými účastníkmi konania. Konkrétne ide o inštitútpríslušnosti.
2
Pre právnu istotu v právnom štáte platí, že pôsobnosť a následne aj príslušnosť sú dané
zákonom a zásadne z nich nejestvuje výnimka, prípadne len výnimka z vážnych dôvodov, ktoré
1

MAGUROVÁ, H.: Právo na súdnu ochranu, princíp právnej istoty a úprava dovolacieho konania.
In: BEZÁK, M. – HAUERLANDOVÁ, I. (eds.): Akademické akcenty 2011, Žilina : Eurokódex, 2012,
s. 282.
2
K pojmom pôsobnosť, príslušnosť, ako aj k termínom kompetencia, právomoc pozri bližšie
napríklad ŠKROBÁK, J.: Verejná správa v organizačnom ponímaní. In: VRABKO, M. a kol.: Správne
právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012, s. 10; MARTVOŇ, A.: Organizácia
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vždy musia byť stanovené zákonom. Správne konania zásadne vykonajú tie orgány, ktoré sú na
dané konanie splnomocnené zákonom na vykonanie prvostupňového správneho konania. Pre
fyzické osoby a právnické osoby to znamená toľko, že ten orgán, ktorý je zákonom stanovený na
vykonanie príslušného konania, toto konanie nielen začne, ale ho aj ukončí, a to zásadne
v zákonom stanovenej lehote.
Domnievam sa, že len uvedeným spôsobom sa v plnej miere realizuje právo na dobrú
3
a efektívnu verejnú správu, ktorá je v súčasnosti chápaná už aj ako základné ľudské právo (čl. 41
Charty základných práv Európskej únie), aj keď treba pripomenúť, že cieľom verejnej správy
nemôže byť efektivita za každú cenu. Ako podotýka R. Kaššák: „hľadisko efektivity verejnej správy
nemôže byť v ostrom protiklade s ochranou subjektívnych verejných práv, najmä ak nám ide
4
predovšetkým o dobrú administratívnoprávnu prax v medziach platného správneho práva.“ Treba
vždy preto mať na pamäti otázky efektivity verejnej správy (som toho názoru, že k inštitútom k nej
patriacim sú zmeny v kompetencii) vo vzťahu k ochrane verejných subjektívnych práv (ako dopad
zmien kompetencie na právnu istotu účastníkov konania).
2

ZMENY V KOMPETENCII
V úvode som spomenul, že správne konanie nielen začne, ale aj ukončí ten istý orgán, ktorý
je na dané konanie ustanovený zákonom. Treba povedať, že v niektorých prípadoch zákonodarca
určuje aj výnimku z tejto zásady. Možno konštatovať, že tieto výnimky nie sú frekventované, a to
práve z dôvodu právnej istoty, avšak z praktického života ich nemožno úplne vylúčiť.
Z času na čas potom zákonodarca pristúpi k výnimkám z kompetenčných noriem. Táto
výnimka, keďže vo svojej podstate znamená narušenie právnej istoty, vstupuje do praktického
života len za splnenia istých podmienok.
Prvou touto podmienkou je skutočnosť, že priamo zákon ju predpokladá, čiže zákon musí
umožniť „preniesť“ uskutočnenie správneho konania z vecne a miestne príslušného správneho
orgánu na iný správny orgán, ktorý pôvodne nebol príslušný na jeho vykonanie. Právni teoretici
potom bližšie vymedzujú inštitúty devolúcie, atrakcie, extenzie, zverenia kompetencie, prorogácie,
5
avokácie, sukcesie.
Druhou podmienkou, ktorá musí byť splnená kumulatívne, je podmienka, aby dôvody pre
zmenu kompetencie boli stanovenézákonom, a to nie demonštratívnym výpočtom, ale uzatvoreným,
taxatívnym výpočtom.
Tretia podmienka, je podmienka, ktorá zaväzuje zákonodarcu. Dôvody, pre ktoré môže dôjsť
k zmene v kompetencii, musia byť závažné. V právnom štáte nie je vhodné, aby k takýmto
významným zmenám dochádzalo tak povediac kedykoľvek, práve naopak, musí k nim dôjsť len
z takých dôvodov, ktoré objektívne vyžadujú zmenu v kompetencii tak, aby verejná správa plnila
všetky svoje zákonom stanovené aktivity.
Takýmto dôvodom je napríklad nečinnosť v konaniach prebiehajúcich pred správnym
orgánom, prípadne aj prieťahy v správnom konaní. Z tohto dôvodu je napríklad upravená
6
7
v Správnom poriadku devolúcia, či v zákone o obecnom zriadení avokácia. Dôvodom potom môže
byť aj opak nečinnosti, a to snaha o dosiahnutie vyššej efektivity správneho konania v súlade so
zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania, napríklad žiadosť o vykonanie dožiadania (tzv. zverenie
8
kompetencie).
štátnej správy. In: VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H.
Beck, 2012, s. 115 a nasl.
3
Pozri SREBALOVÁ, M.: Právo na dobrú správu. In: VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné.
Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012, s. 51 a nasl.
4
KAŠŠÁK, R.: Niekoľko úvah k otázke vzťahu verejnej správy a spravodlivosti. In: Magister
Officiorum, roč. 2012, č. 6, s. 39. Dostupné na URL: <http://files.magisterofficiorum.sk/200000072296d32a673/Magister%20Officiorum_6_2012_vnutro%20PV.pdf>, [cit. 2013-03-18].
5
Pozri bližšie SOBIHARD, J.: Organizácia verejnej správy. In: MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné
správne právo. Bratislava : Eurokódex, 2009, s. 87.
6
Zákon č. 76/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Správny poriadok“). Pozri bližšie § 50 Správneho poriadku.
7
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“). Pozri § 5 zákona o obecnom zriadení.
8
Pozri § 44 Správneho poriadku.
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Ako osobitný prípad zmeny kompetencie sa potom javí sukcesia, ktorá nastáva v dôsledku
zásahu zákonodarcu, ktorý prenesie povinnosť vykonať správne konanie z jedného správneho
orgánu na iný. K sukcesii došlo napríklad v dôsledku kreovania Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, keď na tento úrad prešla kompetencia dokončiť právoplatne neukončené správne
9
konania dovtedy vedené zdravotnými poisťovňami.
Všetky tieto podmienky nepriamo vyplývajú z už niekoľkokrát opakovaného princípu právnej
istoty.
3

DEVOLÚCIA A ATRAKCIA
10
Vzhľadom na to, že otázke atrakcie a devolúcie som sa podrobne venoval na inom mieste,
ostáva mi na tomto mieste iba v skratke načrtnúť závery, ku ktorým som tam vo vzťahu k týmto
inštitútom dospel.
Právna teória rozoznáva tieto jednotlivé inštitúty, avšak nie je jednotná v otázke, či napríklad
11
§ 50 Správneho poriadku upravuje atrakciu alebo devolúciu. Napríklad M. Srebalová uvádza, že
uvedenú ustanovenie „predstavuje právny prostriedok ochrany pred nečinnosťou (...) v odbornej
12
literatúre sa tento pojem nazýva atrakcia.“ K tomuto názoru sa pridávajú aj autori P. Potasch a J.
13
Hašanová.
14
Názorový prúd, podľa ktorého ide o devolúciu, predstavujú napríklad J. Sobihard a K.
15
Tóthová. Treba uviesť, že k ich názorom som sa priklonil, keďže sa domnievam, že rozdiel medzi
týmito inštitútmi spočíva v tom, že k devolúciu dochádza ex lege a k atrakcii pristupuje moment
úvahy zo strany nadriadeného správneho orgánu, či prevezme alebo neprevezme na seba
príslušnosť na rozhodnutie vo veci.
Vzhľadom na legislatívne vymedzenie § 50 Správneho poriadku, gramatický, ale
predovšetkým teleologický výklad som preto dospel k záveru, že uvedené ustanovenie predstavuje
devolúciu ex lege a nie atrakciu.
4

ATRAKCIA V STAVEBNOM ZÁKONE (KOMETÁR § 123 STAVEBNÉHO ZÁKONA)
16
Na rozdiel od Správneho poriadku Stavebný zákon upravuje inštitút atrakcie. Podľa § 123
Stavebného zákona si krajský stavebný úrad môže vyhradiť právomoc stavebného úradu pri
jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatrení s väčšími alebo
rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí.
Porovnaním uvedeného ustanovenia s doktrinálnymi úvahami o atrakcii a devolúcii možno
dospieť k záveru, že upravuje inštitút atrakcie, keďže k jej využitiu nedochádza „automaticky“ ex
9

Bližšie pozri HORVAT, M.: Ustanovenie § 50 Správneho poriadku: atrakcia alebo devolúcia? In:
KURIL, M. (ed.): Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikačnej praxe (2001 –
2011). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 135.
10
Bližšie pozri HORVAT, M.: Ustanovenie § 50 Správneho poriadku: atrakcia alebo devolúcia? In:
KURIL, M. (ed.): Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: desať rokov aplikačnej praxe (2001 –
2011). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 132-138.
11
Ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol
inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na
rozhodnutie nezačal konanie, hoci je na to povinný alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v §
49 ods. 2.
12
SREBALOVÁ, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu.Bratislava :
Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2008, s. 60.
13
„Za účelom riešenia nečinnosti v správnom konaní, zakotvil zákonodarca priamo do správneho
poriadku opatrenie, ktoré má k dispozícii odvolací orgán ako orgán inštančne nadriadený a zároveň
orgán dozoru nad správnym orgánom príslušným vo veci konať, a to atrakciu kompetencie.“
POTÁSCH, P. – HAŠANOVÁ, J.: Správny poriadok. Komentár. Bratislava : Eurokódex, 2012, s.
230.
14
Porovnaj SOBIHARD, J.: Organizácia verejnej správy. In: MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné
správne právo. Bratislava : Eurokódex, 2010, s. 115.
15
Porovnaj TÓTHOVÁ, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In: ŠKULTÉTY, P. a kol.:
Správne právo hmotné. Všeobecná časť.Bratislava : VO PraF UK, 2004, s. 213.
16
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).
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lege, ale až v dôsledku aktivity krajského stavebného úradu ako nadriadeného orgánu stavebným
úradom (t. j. obciam).
Uplatnením atrakcie podľa § 123 Stavebného zákona bude príslušným prvostupňovým
orgánom na vykonanie konania krajský stavebný úrad, z čoho vyplýva, že odvolacím orgánom
v takomto prípade bude Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Ide o ustanovenie, ktoré s určitými menšími zmenami, je v Stavebnom zákone od jeho
účinnosti od 1. októbra 1976. V pôvodnom znení ale mohol atrahovať správny orgán nadriadený
17
stavebnému úradu. V súčasnom znení prichádza do úvahy iba krajský stavebný úrad, čiže môže
dôjsť jedine k atrakcii právomoci všeobecných stavebných úradov (obcí).
Z § 123 Stavebného zákona vyplýva, že k atrakcii môže dôjsť kedykoľvek v prípade
napríklad vydávania územného rozhodnutia, stavebného rozhodnutia, či kolaudačného rozhodnutia,
avšak iba ojedinele, keď si to vyžadujú náročnejšie posudzovacie podmienky pri vydávaní týchto
rozhodnutí. Z dôvodovej správy vyplýva, že ide napríklad o stavby so zložitou technológiou výroby,
18
prípadne s rozsiahlymi účinkami na okolie, ktoré presahujú obvod pôsobnosti stavebného úradu.
Táto možnosť pre krajský stavebný úrad vyplýva z toho, že sa predpokladá jeho vyššia
odborná zdatnosť. Treba dodať, že atrakcia bola v minulosti v Slovenskej republike využitá
napríklad pri výstavbe Gabčíkova – Nagymaross, keď územné rozhodnutie vydalo vtedajšie
19
ministerstvo techniky a výstavby.
Zo správnej praxe vyplýva, že toto ustanovenie by malo byť aplikované predovšetkým vo
veciach terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
20
alebo ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác.
Som toho názoru, že atrakciu môže krajský stavebný úrad uplatniť dvojakým spôsobom, a to
v prvom rade všeobecným prevzatím rozhodovacej právomoci pre konkrétne typizované druhy
stavieb. V tomto prípade by bolo vhodné, aby ich zoznam bol verejne známy a neustále prístupný
verejnosti, napríklad prostredníctvom webového sídla krajského stavebného úradu. Druhým
spôsobom je, keď krajský stavebný úrad vstúpi do už začatého správneho konania. V súlade
s princípom právnej istoty je vhodné, aby o svojom rozhodnutí informoval všetkých účastníkov
konania, ako aj stavebný úrad. Vzhľadom na to, že ide o akt nadriadeného a dozorujúceho orgánu,
nie je potrebné, aby o tom krajský stavebný úrad vydával rozhodnutie. Je ale nevyhnutné, aby túto
skutočnosť uviedol a odôvodnil aj v meritórnom rozhodnutí, ktoré v tomto konaní vydá.
Pre úplnosť tohto výkladu je nevyhnutné uviesť, že uplatnením § 123 Stavebného zákona nie
je dotknutá možnosť aplikácie § 50 Správneho poriadku.
5

PRAKTICKÝ PRÍPAD
Uvedené teoretické úvahy v nasledujúcich riadkoch napojím na praktický prípad, s ktorým
som sa nedávno oboznámil. Jeho skutkový stav by sa dal nasledovne zosumarizovať:
Stavebný úrad začal na základe žiadosti stavebníka kolaudačné konanie. Toto kolaudačné
konanie prerušil, a to z dôvodu nutnosti predloženia všetkých dokladov, podkladov a stanovísk,
keďže na ústnom pojednávaní boli zistené jednak nedostatky brániace riadnemu užívaniu stavby
a jednak neboli predložené kladné stanoviská dotknutých orgánov ani projektová dokumentácia
s vyznačenými zmenami uskutočnenými na stavbe a ktoré stavebník mal doložiť.
Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať riadny opravný prostriedok a ani nie je
preskúmateľné súdom. Stavebník voči nemu ale podal podnet na jeho preskúmanie v mimo
odvolacom konaní. Stavebník bol v tomto konaní úspešný, pričom krajský stavebný úrad

17

Pre úplnosť treba dodať, že k 1. januáru 2013 boli zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušené krajské
stavebné úrady a ich agendu prevzali obvodné úrady v sídle kraja (konkrétne obvodné úrady v sídle
kraja, odbory výstavby a bytovej politiky), a to podľa § 2 ods. 1 tohto zákona, podľa ktorého
pôsobnosť krajských školských úradov a krajských stavebných úradov ustanovená osobitnými
predpismi prechádza na obvodné úrady v sídlach krajov.
18
Pozri bližšie ĎUROVČÍK, J. – LEPULICA, P.: Stavebný zákon a súvisiace predpisy. Bratislava :
Obzor, 1982, s. 230.
19
SIROTKA, D.: Stavebný zákon s komentárom. Žilina : Poradca podnikateľa, 2005, s. 228.
20
Porovnaj § 71 ods. 1 Stavebného zákona.
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rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania vo výrokovej časti zmenil tak, že v mene
stavebného úradu povolil užívanie stavby.
6

ÚVAHY A ZÁVERY
Už na základe uvedeného je zrejmé, že v postupe krajského stavebného úradu došlo
k viacerým pochybeniam. V prvom rade ide o otázku „premeny“ procesného rozhodnutia
o prerušení kolaudačného konania na rozhodnutie vo veci, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.
V druhom rade (ne)atrahovanie pôsobnosti krajským stavebným úradom. A ako tretia úvaha, ktorá
súvisí s predchádzajúcim bodom, sa javí, za akých okolností a či vôbec by bol možný postup, ktorý
zvolil krajský stavebný úrad.
6.1

Preskúmanie procesného rozhodnutia mimoriadnymi opravnými prostriedkami
Podľa § 140 Stavebného zákona sa na konanie podľa tohto zákona vzťahuje Správny
poriadok, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak. Vo vzťahu k prerušeniu konania tento zákon
neustanovuje inak, preto sa naň v plnej miere vzťahuje Správny poriadok. Podľa Správneho
poriadku je prerušenie konania rozhodnutím, ktoré nie je preskúmateľné odvolaním. Vzhľadom na
to, že nie je pripustený riadny opravný prostriedok a ide o procesné rozhodnutie, toto rozhodnutie
nie je preskúmateľné ani súdmi.
Všeobecne sa procesnými rozhodnutiami majú na mysli také rozhodnutia, ktoré nie sú
rozhodnutiami vo veci, čiže meritórnymi. Upravuje sa nimi priebeh správneho konania. Z tohto
dôvodu zároveň voči procesným rozhodnutiam (na rozdiel od meritórnych) Správny poriadok
zvyčajne neumožňuje podanie riadneho opravného prostriedku. Tradične sa tieto rozhodnutia
v teórii označujú ako uznesenia. Tento pojem ale Správny poriadok nepozná, preto sa pre ne
ustálilo spojenie procesné rozhodnutie.
Vo vzťahu k vymedzenému skutkovému stavu treba uviesť, že zásadne som toho názoru, že
rozhodnutia sa navzájom nemôžu zamieňať, čiže z procesného rozhodnutia sa nemôže akýmkoľvek
spôsobom stať rozhodnutie meritórne. Krajský stavebný úrad v danom prípade nemal žiadnu
možnosť ako toto rozhodnutie „konvertovať“ na iný typ rozhodnutia, a to z toho dôvodu, že nemal
o rozhodnutí o prerušení konania ani len konať v mimo odvolacom konaní.
Domnievam sa, že ak zákonodarca vylúčil v danom prípade možnosť preskúmať rozhodnutie
v riadnom opravnom konaní, zo systematického výkladu vyplýva, že neumožňuje túto možnosť ani
pre mimoriadne opravné konania. Opačný výklad by bol výkladom, ktorý by odporoval predmetu
a najmä účelu daného ustanovenia Správneho poriadku. Ak by sme tento výklad pripustili, § 29 ods.
21
3 Správneho poriadku by bol obsolétnou právnou normou, pretože by sa tento zákonodarcov
zákaz dal „prelomiť“ práve prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorých využitie
22
(ako už z ich názvu vyplýva) ale prichádza do úvahy len v závažných prípadoch.
Keď túto úvahu napojíme na výklad hovoriaci o tom, že procesné rozhodnutia svojim
charakterom významne nezasahujú do hmotnoprávneho postavenia účastníkov konania,
dostaneme jednoznačne záver, že procesné rozhodnutia sú nepreskúmateľné tak riadnymi
opravnými prostriedkami, ako ani mimoriadnymi opravnými prostriedkami.
Navyše treba dodať, že zákonodarca umožňuje podať riadny opravný prostriedok voči
všetkým rozhodnutiam okrem tých, o ktorých to ustanoví zákon alebo pokiaľ sa účastník konania
23
odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal, čiže je možné usúdiť, že si je vedomý
prípadnej existencie takých procesných rozhodnutí, ktoré môžu významne ovplyvniť postavenie
24
účastníka konania.

21

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.
Pre úplnosť treba dodať, že k podobnému záveru dospela aj S. Košičiarová, ktorá na otázku,
ktoré rozhodnutia sa preskúmavajú v rámci mimo odvolacieho konania odpovedá, že „iba
rozhodnutia veci; mimo odvolacieho konania sa nepreskúmavajú rozhodnutia procesnej povahy,
ktoré vznikli v priebehu konania (napr. rozhodnutie o prerušení konania podľa § 29).“
KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny poriadok. Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. Šamorín :
Heuréka, 2004, s. 270.
23
Porovnaj § 53 Správneho poriadku.
24
Napríklad rozhodnutie o vylúčení osoby zo správneho konania, keďže nie je účastníkom konania
podľa § 14 Správneho poriadku.
22
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Ak sa navrhovateľ domnieval, že tu jestvuje rozpor so zákonom pri vydaní rozhodnutia
o prerušení konania, mal k dispozícii iné prostriedky ochrany, a to predovšetkým prostredníctvom
inštitútu upozornenia prokurátora.
6.2

Atrahovanie veci na krajský stavebný úrad
Vzhľadom na to, že meritórne rozhodnutie vydal nadriadený orgán, je nevyhnutné zamyslieť
sa nad tým, akým spôsobom by bolo možné vydať toto rozhodnutie týmto orgánom. V zásade
prichádzajú do úvahy tri možnosti. Prvá v dôsledku podania opravného prostriedku, kde uplatnením
devolutívneho účinku prejde rozhodovacia právomoc na nadriadený správny orgán. Druhá
v dôsledku atrahovania veci podľa § 123 Stavebného zákona za splnenia ďalších zákonných
podmienok. Treťou možnosťou je aplikácia § 50 Správneho poriadku.
Ak by vydal krajský stavebný úrad rozhodnutie v dôsledku podania opravného prostriedku,
celý proces by predpokladal uskutočnenie celého opravného konania, čo sa ale v tomto prípadne
nestalo. Krajský stavebný úrad neinformoval zvyšných účastníkov konania o tom, že začal opravné
konanie, nedal im možnosť vyjadriť sa k podanému opravnému prostriedku, nepozval účastníkov
konania a ďalšie osoby na ústne pojednávanie, nevyžiadal si vyjadrenia pred ukončením správneho
konania, atď. Jediným úkonom, ktorý objektívne krajský stavebný úrad vykonal, bolo priamo vydanie
rozhodnutia vo veci. Vzhľadom na to, že tieto jednotlivé úkony nevykonal, je možné jeho postup
považovať v tomto prípade za nezákonný, čiže nemohlo dôjsť k vydaniu rozhodnutia týmto
orgánom.
Druhou možnosťou je, že krajský stavebný úrad na seba atrahoval právomoc rozhodnúť vo
veci podľa § 123 Stavebného zákona. Toto ustanovenie ale predpokladá, že úrad o svojom
rozhodnutí o prevzatí právomoci informuje jednak podriadený stavebný úrad a jednak aj účastníkov
konania, teda tak, ako som popisoval v časti venujúcej sa komentáru k § 123 Stavebného poriadku.
Ani táto skutočnosť nenastala, preto je možné označiť aj z tohto uhla pohľadu vydané rozhodnutie
za nezákonné.
Poslednou možnosťou je, že krajský stavebný úrad vydal toto rozhodnutie v dôsledku
aplikácie § 50 Správneho poriadku, čiže v dôsledku devolúcie kompetencie ako následku prípadnej
nečinnosti, ktorej sa stavebný úrad mal dopustiť. V tejto súvislosti ale treba zdôrazniť, že stavebný
úrad sa nedopustil nečinnosti, práve naopak, snažil sa odstrániť prekážky kolaudačného konania,
ktoré v danej chvíli znemožňovali vydanie kolaudačného rozhodnutia. Z tohto dôvodu vydal
stavebný úrad rozhodnutie o prerušení konania, čiže v plnej miere využil zákonom stanovené
možnosti, a preto nemožno hovoriť o jeho nečinnosti.
V obdobnej súvislosti už Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5Sžp/3/2010
judikoval, že konajúci správny orgán nemožno stavať pod tlak plynutia lehoty na prezumpciu
25
fiktívneho rozhodnutia. V tomto prípade možno uvažovať o modifikácii uvedeného, a to tak, že
konajúci správny orgán nie je možné vystaviť tlaku plynutia lehoty pre uplatnenie takého radikálneho
prostriedku boja proti nečinnej verejnej správy, akou je devolúcia kompetencie. O to viac, keď
správny orgán koná to,
o mu zákon umožňuje.
Domnievam sa preto, že aj z tohto uhla pohľadu nebolo možné vydať rozhodnutie v takej
podobe, v akej ho krajský stavebný úrad vydal.
7

ZÁVERY
Na základe uvedeného rozboru, je možné pristúpiť k formulácii správneho postupu
správneho orgánu pri využití inštitútu atrakcie podľa § 123 Stavebného zákona a o ktorom sa
domnievam, že by bol postupom v súlade so zákonom, čiže postupom nenapadnuteľným
nadriadeným orgánom, ako ani súdmi v rámci súdnej kontroly verejnej správy.
Prvý možný správny postup by bol taký, keď by na verejne prístupnom mieste bol zverejnený
zoznam stavieb a opatrení, ktoré všeobecne bude vykonávať krajský stavebný úrad. Ide o prípad,
keď všeobecne preberie nadriadený správny orgán všetku rozhodovaciu právomoc podriadeného
správneho orgánu en bloc v týchto veciach. Tieto konania by ako prvostupňový orgán viedol krajský
stavebný úrad. Toto by potom znamenalo, že účastníci konania, ktorí sa obrátia na stavebný úrad,
25

K uvedenému rozsudku bližšie pozri HORVAT, M.: Súdny prieskum fikcie pozitívneho
rozhodnutia. In: TRELLOVÁ, L. (ed.): Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej
republike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 225 a nasl.
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budú konanie viesť pred krajským stavebným úradom, pričom o tejto skutočnosti ich upovedomí buď
stavebný úrad, alebo krajský stavebný úrad. Vzhľadom na to, že tento spôsob výrazne modifikuje
zákonné kompetenčné normy, ktoré by mali byť menené len výnimočne, neprikláňam sa k práve
opísanému postupu.
Ako vhodnejší sa preto javí postup, keď by krajský stavebný úrad zasahoval do
kompetenčných noriem len ad hoc, čiže v jednotlivých konaniach, ktoré sa už začali pred stavebným
úradom. Krajský stavebný úrad bude môcť potom túto svoju právomoc uplatniť na základe vlastnej
dozorovacej činnosti, alebo aj na základe podania účastníkmi konania, prípadne ďalšími subjektmi.
Domnievam sa, že tento postup plne korešponduje s princípom právnej istoty, nedochádza
pri ňom k neodôvodneným zásahom do kompetenčných noriem stanovených zákonodarcom a je
plne v súlade s predmetom a účelom Stavebného zákona a zároveň postupom, ktorý by v plnej
miere mali podporiť aj súdy v rámci vlastnej rozhodovacej činnosti, v prípade prieskumu tohto typu
uvedeného praktického prípadu.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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ZRÚCANINY V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
(PRÍSPEVOK K PRÁVU OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA)
Tomáš Michalík
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Abstrakt: Téma (hradných) zrúcanín a ich postavenia v právnom poriadku Slovenskej republiky je
v súčasnosti vzhľadom na atraktivitu týchto národných kultúrnych pamiatok veľmi aktuálna.
Príspevok sa popri úvode do práva ochrany kultúrneho dedičstva zaoberá najmä otázkou
terminológie, vykonávania základnej ochrany či režimu zrúcaniny z hľadiska vlastníctva. Súčasťou
príspevku je aj informácia o spôsobe, akým sa s otázkou vlastníctva konkrétnej zrúcaniny
vysporiadal český Najvyšší správny súd.
Kľúčové slová: zrúcanina, ruina, hrad, kultúrne dedičstvo, právo ochrany kultúrneho dedičstva,
kultúrna pamiatka, architektúra, archeológia, konzervácia, vlastníctvo.
Abstract: Topic of the (castle) ruins and their position in the legal order of the Slovak Republic is
currently – with respect to the attractivity of these national cultural monuments – up-to-date. Besides
the introduction into cultural heritage law paper contains legal terminology, basic protection
(maintenance) or legal position of the ruins from the point of view of the ownership. Infomation about
the inspiring way of consideration of the ownership of castle ruin, recently made by the Czech
Supreme Administrative Court is also part of the paper.
Key words: ruin, castle, cultural heritage, cultural heritage law, cultural monument, architecture,
archaeology, conservation, ownership.

1

PRÁVO OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom
vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a
kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a
1
jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska .
Ako každá sféra spoločenských vzťahov, aj oblasť kultúrneho dedičstva je upravená
právnymi predpismi. Základné princípy práv a povinností občanov vo vzťahu ku kultúrnemu
2
dedičstvu upravuje vo svojom čl. 44 Ústava Slovenskej republiky. Na rozdiel od niektorých štátov je
kultúrne dedičstvo, nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, predmetom regulácie
čiastkových zákonov a podzákonných právnych predpisov, upravujúcich jednotlivé časti kultúrneho
dedičstva. Z pohľadu ochrany kultúrneho dedičstva, vnímaného optikou odbornej i laickej verejnosti,
3
je najvýznamnejší zákon o ochrane pamiatkového fondu , upravujúci najmä problematiku národných
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologického kultúrneho dedičstva. Ďalšie zákony
4
upravujú oblasť múzeí, galérií a predmetov kultúrnej hodnoty , vývozu a dovozu predmetov kultúrnej

1

Čl. 1 ods. 1 Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva
(uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2001 Z. z.).
2
Napríklad Taliansko so svojím Zákonníkom kultúrneho a krajinného dedičstva z roku 2004.
3
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
4
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
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5

6

hodnoty , knižníc (resp. historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov),
7
8
archívneho dedičstva či navrátenia nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov . Okrem
právnych predpisov na národnej úrovni je kultúrne dedičstvo predmetom úprav početných
9
10
medzinárodných dohovorov, prijatých na úrovni Rady Európy alebo UNESCO .
Nielen komplex vzájomných vzťahov v oblasti kultúrneho dedičstva a jeho ochrany (či už
smerom navonok alebo dovnútra), ale aj početnosť, rôznorodosť a špecifickosť jednotlivých
právnych predpisov naznačujú, že existuje dôvod pre vyčlenenie osobitnej skupiny právnych
predpisov, pre ktorý možno použiť označenie právo ochrany kultúrneho dedičstva.
V súčasnosti sa právo ochrany kultúrneho dedičstva (Cultural Heritage Law,
Denkmalschutzrecht, Prawo ochrony zabytków, Kulturminnerett a pod.) vyučuje na viacerých
zahraničných univerzitách. V podmienkach Slovenskej republiky možno tento odbor zaradiť do sféry
verejného práva; jeho ťažisko spočíva najmä v práve správnom, do úvahy však treba vziať aj jeho
11
trestnoprávne aspekty. Súkromnoprávna zložka je vzhľadom na definovaný verejný záujem na
ochrane kultúrneho dedičstva menej výrazná, nie však bezvýznamná.
2

ZRÚCANINY AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Zrúcanina hradu (ďalej len „zrúcanina“) môže byť definovaná ako zaniknutá, resp. zanikajúca
stavba, ktorá stratila svoj pôvodný účel a prechádza dlhodobým procesom chátrania. Jednoznačné
kritérium na rozlíšenie zrúcanín od iných, dlhodobo neužívaných historických stavieb neexistuje.
Dôvody vzniku zrúcanín sú prevažne historického charakteru; zväčša sú spojené s postupným
opúšťaním pôvodnej reprezentatívnej stavby alebo s jej náhlym zánikom ako následkom
mocenských bojov. Pôvod prevažnej väčšiny hradov, na mieste ktorých sú v súčasnosti situované
zrúcaniny, spadá do stredoveku, do obdobia 11. až 14. storočia.
Zrúcaniny predstavujú významný krajinotvorný prvok (obzvlášť na území Slovenskej
republiky) a zo svojej podstaty predstavujú nielen atraktívny cieľ cestovného ruchu, ale aj
výskumných aktivít - najmä archeologického a architektonicko-historického výskumu. Vzhľadom na
projekty, zamerané na obnovu či konzerváciu kultúrneho dedičstva sa v súčasnosti na zrúcaniny
sústreďuje aj pozornosť médií.
Vzhľad zrúcanín ovplyvnilo viacero faktorov. V prvom rade je potrebné zmieniť dôvody vzniku
zrúcaniny, ako aj poveternostné podmienky v mikroregióne či situovanie zrúcaniny na
exponovaných polohách. Nie ojedinele k urýchleniu procesu vzniku zrúcaniny prispelo miestne
obyvateľstvo, ktoré v opustených stavbách videlo ľahko získateľný zdroj stavebného materiálu.
Výsledkom pôsobenia týchto okolností je súčasný stav zachovanie zrúcaniny, ktorý sa navyše môže

5

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
7
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8
Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona
č. 149/2005 Z. z.
9
Napr. Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný) – oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/2001 Z. z. alebo Dohovor o ochrane
architektonického dedičstva Európy – oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 369/2001 Z. z.
10
Napr. Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu
vlastníctva kultúrnych statkov – vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.; Dohovor
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – oznámenie Federálneho ministerstva
zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.; Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 375/2006 Z. z. alebo Dohovor
o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou - oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 210/2009 Z. z.
11
Čl. 3 ods. 1 Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva.
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12

neustále meniť . Tieto skutočnosti majú následne významný vplyv na ich právne postavenie, resp.
na otázku vlastníctva.
Zrúcaniny možno z hľadiska stupňa zachovania rozdeliť na dve hlavné skupiny. Do prvej
budú patriť zaniknuté budovy či súbory budov, pri ktorých už nie je viditeľná, resp. určiteľná
vnútorná dispozícia jednotlivých objektov. V praktickej rovine možno na takejto lokalite uvidieť len
pozostatky múrov, ktoré naznačujú priebeh opevnenia alebo objektov v rámci zaniknutého
historického areálu (napr. zrúcaniny hradov Sivý Kameň, Hodejov či Šebeš). Zástupcami druhej
skupiny zas budú dávno opustené stavby, pri ktorých došlo k zániku podstatnej časti ich murív,
avšak identifikácia jednotlivých objektov či dokonca architektonických detailov je možná (napr.
zrúcaniny hradov Čachtice, Šariš či Kapušany).
Prakticky všetky voľným okom viditeľné zrúcaniny majú postavenie národných kultúrnych
pamiatok. Podľa údajov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, vedeného Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiky bolo v roku 2012 na území Slovenskej republiky ako národné kultúrne
pamiatky chránených 112 hradov, z toho 26 je možné opísať ako funkčných (napr. Smolenický hrad,
Trenčiansky hrad či Oravský hrad), 76 je klasifikovaných ako zrúcaniny a 10 výlučne ako
archeologické lokality.
3

ZRÚCANINY AKO PRÁVNY POJEM
13
Napriek skutočnosti, že viaceré právne predpisy pojem „zrúcanina “ (prípadne „ruina“)
používajú, tento nebol až do nedávnej minulosti v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise
definovaný.
V októbri 2012 bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania návrh nového
14
katastrálneho zákona , predkladateľom ktorého bol Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, ktorý obsahoval aj návrh definície pojmu „zrúcanina“. Podľa § 3 ods. 21 tohto
materiálu sa za zrúcaninu majú považovať „pozostatky stavby torzálneho charakteru, presahujúce
15
nad zemský povrch, pevne spojené so zemou, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. “ Návrh
nového katastrálneho zákona teda predpokladá väzbu právnej existencie zrúcaniny na jej
postavenie národnej kultúrnej pamiatky v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu. Táto
právna konštrukcia je z hľadiska záujmov výkonu štátnej správy v oblasti katastra nehnuteľností
pomerne neštandardná.
Ďalšiu, v konečnom dôsledku úspešnejšiu iniciatívu, terminologicky inšpirovanú práve
návrhom nového katastrálneho zákona predstavuje návrh zákona, ktorým sa mení zákon č.
16
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky . Tento
12

Vhodným príkladom je nedávna deštrukcia vonkajších či vnútorných murív na zrúcaninách
hradoch Tematín či Revište.
13
„27: Pozemok, na ktorom je zrúcanina.“Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.Príloha č. 2 (kódy spôsobu
využívania pozemku).
„Názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných geografických objektov z
územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje úrad podľa § 18 ods. 1 zákona a ktoré nemajú
charakter územnej správnej jednotky, sú ... názvy historických, kultúrnych, účelových objektov,
ktorými sú názvy arborét, historických múrov, hradov, kalvárií, kaplniek, kaštieľov, kláštorov,
kostolov, krížov, kúpeľov, liečebných ústavov, pamätníkov, skanzenov, zámkov, zrúcanín,
zvoníc.“ Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v znení neskorších predpisov. § 14, ods. 1, písm. e) (názvy geografických objektov).
14
„Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov“; začiatok
medzirezortného pripomienkového konania: 3.10.2012; koniec medzirezortného pripomienkového
konania: 23.10.2012.
15
Materiál je ku dňu spracovávania tohto príspevku (21. marca 2013) podľa Portálu právnych
predpisov od 11.12.2012 v štádiu legislatívneho procesu „Rokovanie poradných orgánov vlády SR“.
16
Materiál bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 10/2013 z 9. januára 2013.
Materiál bol následne schválený Národnou radou Slovenskej republiky uznesením č. 492 z 13.
marca 2013. V súčasnosti (21. marca 2013) schválený zákon čaká na publikáciu v Zbierke zákonov.
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vo svojom novelizačnom bode č. 2 upravuje možnosť poskytnutia dotácie „na obnovu národnej
kultúrnej pamiatky, ktorou sú pozostatky stavby torzálneho charakteru presahujúce nad zemský
povrch a pevne spojené so zemou (ďalej len „zrúcanina“)“, ktorú možno v rámci dotačného systému
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnúť aj občianskemu združeniu, neziskovej
organizácii alebo nadácii, zabezpečujúcej obnovu zrúcaniny.
V obidvoch prípadoch príslušné orgány v definícii pojmu „zrúcanina“ správne reflektovali
zásadné vecné predpoklady pre existenciu zrúcaniny. Pojem „pozostatky stavby“ reaguje na
skutočnosť, že v prípade žiadnej zo zrúcanín nemožno hovoriť o funkčnej stavbe, resp. o stavbe
s neustále zachovávanou funkciou. Túto funkciu stavba stratila v priebehu dlhého času, postupom
ktorého bola opustená, následkom čoho jej fyzická podstata degradovala. Degradácia murív často
dospela až do štádia deštrukcie, následkom čoho sa murivá zrútili. Torzálny charakter zrúcaniny
špecifikuje jej súčasný vzhľad ako nekompaktného objektu alebo súboru objektov, z ktorých sa do
súčasnosti zachovali len torzá pôvodných stavieb. Presah pozostatkov pôvodnej stavby nad zemský
povrch je kritériom, odlišujúcim vizuálne identifikovateľné stopy murív, t.j. zrúcaninu od tzv.
archeologickej pamiatky, ktorá sa zachovala pod zemou celá alebo vo významnej časti. Pravda,
vzhľadom na objektívne (poveternostné podmienky) či subjektívne (zanedbanie základnej ochrany)
podmienky možno postupom času zrúcaninu preklasifikovať na archeologickú pamiatku, v prípade,
ak deštrukcia murív dospeje do takého štádia, že všetky murivá časom prekryje pôdny kryt.
Vylúčený nie je ani opačný postup preklasifikovania archeologickej pamiatky na zrúcaninu, ktorý
môže nastať v prípade plošného odkrytia celého areálu lokality alebo jeho podstatnej časti
archeologickým výskumom a následnú prezentáciu nad úrovňou terénu. Pevné spojenie so zemou
je logickou požiadavkou definície, ktorá predpokladá nehnuteľný charakter zrúcaniny. Zrúcaninou
teda nebude fragment muriva (bez ohľadu na jeho veľkosť), ktorý kedysi býval časťou zrúcaniny
a ktorý v minulosti odpadol a v súčasnosti predstavuje „len“ historický nález hnuteľného charakteru.
V súvislosti so zrúcaninami sa v praktickej rovine aplikácie zákona o ochrane pamiatkového
fondu pozornosť príslušných orgánov špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového
17
fondu sústredí najmä na zabezpečovanie základnej ochrany
národnej kultúrnej pamiatky.
18
Vykonávanie základnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky je jednou z povinností vlastníka
národnej kultúrnej pamiatky, a to na jeho náklady. Vykonávanie základnej ochrany národnej
kultúrnej pamiatky – t.j. vykonávanie činností na zabránenie zhoršenia stavu dotknutej pamiatky – je
19
postavené na jednom z ústavných princípov, podľa ktorého „vlastníctvo zaväzuje “.
V aplikačnej praxi sú orgány špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového
fondu konfrontované s problémami v prípade určenia vlastníka zrúcanín, t.j. osoby povinnej
zabezpečovať základnú ochranu. Podstatná časť zrúcanín nie je vedená na liste vlastníctva,
v prípade viacerých nie je v katastrálnom operáte zrúcanina ani zavedená. Podstatná časť
pozemkov, na ktorých sú situované zrúcaniny, má charakter lesných pozemkov, vlastníkom ktorých
je Slovenská republika; tieto pozemky sú v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Tento správu zrúcanín v mene Slovenskej republiky dlhodobo popiera, argumentujúc absenciou
výslovného uvedenia správy týchto zrúcanín v evidencii majetku Lesov Slovenskej republiky, š.p.,
ako aj absenciou uvedenia zrúcanín na listov vlastníctva. Tento, za iných podmienok skôr
akademický problém má zásadný vplyv na kvalitu výkonu štátnej správy v oblasti ochrany
pamiatkového fondu. Lesy Slovenskej republiky, š.p. totiž opakovane na podujatiach na viacerých
úrovniach svoje postavenie správcu zrúcanín ako majetku štátu – a tým pádom ako osoby povinnej
17

„Základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na
predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé
udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a
prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.“ § 27 zákona o ochrane
pamiatkového fondu.
18
resp. správcu národnej kultúrnej pamiatky („Povinnosti vlastníka ustanovené týmto zákonom má
aj správca alebo iný držiteľ kultúrnej pamiatky. Náklady spojené so základnou ochranou uhrádza
vtedy, ak mu táto povinnosť vyplynie z právneho vzťahu.“ § 44 ods. 1 zákona o ochrane
pamiatkového fondu.)
19
„Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými
záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie,
prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ Čl. 20 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky
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na zabezpečenie základnej ochrany týchto národných kultúrnych pamiatok – odmietajú, následkom
20
čoho neustále dochádza k ničeniu zrúcanín alebo k zhoršovaniu ich stavu .
21
Kto je teda vlastníkom zrúcanín ?
4

STAVBA ČI SÚČASŤ POZEMKU?
Pre posúdenie otázky vlastníctva je potrebné určiť, či má v konkrétnom prípade zrúcanina
charakter stavby ako samostatného objektu vlastníckeho práva.
Občiansky zákonník vo svojom § 119 ods. 1 rozdeľuje veci na hnuteľné a nehnuteľné.
V nasledujúcom ustanovení (§ 119 ods. 2) Občiansky zákonník uvádza, že „nehnuteľnosťami sú
pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.“
22
Definíciu stavby upravuje stavebný zákon vo svojom § 43 nasledovne: „Stavba je stavebná
konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so
zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.“ Stavebný zákon následne rozdeľuje
23
stavby na pozemné (tie ďalej na bytové budovy a nebytové budovy) a inžinierske (najmä stavby
dopravnej a inžinierskej infraštruktúry).
Podstatnú – hoci na tomto mieste zrejme nekvantifikovateľnú – časť zrúcanín vzhľadom na
stav ich súčasného zachovania pod pojem „stavba“ subsumovať nemožno. Ide predovšetkým o tie
zrúcaniny, ktoré boli vyššie zaradené do prvej skupiny, t.j. také, z ktorých sa zachovali už len
fragmentárne zachované ojedinelé murivá či vizuálne pozorovateľné stopy zaniknutých ľudských
terénnych aktivít.
Tieto zrúcaniny teda majú postavenie súčasti pozemku a ako také nie sú spôsobilé byť
samostatným objektom vlastníckeho práva. Ich vlastníkom, resp. správcom je vlastník, resp.
správca pozemku a právny osud pozemkov, súčasť ktorých tieto zrúcaniny tvoria, aj nasledujú.
Vzhľadom na značne nejednotný charakter zachovania zrúcanín je potrebné uviesť, že
presná hranica medzi stavbou a súčasťou pozemku, resp. definícia jasného kritéria je v prípade
zrúcanín veľmi nejasná. Pri posudzovaní konkrétneho prípadu treba vždy postupovať individuálne.
Vhodnou pomôckou môže byť zaujímavý prípad z Českej republiky, prekvapivo dobre aplikovateľný
aj na situáciu viacerých zrúcanín na území Slovenska.
24

5

ROZSUDOK ČESKÉHO NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU
Začiatkom roku 2009 český Najvyšší správny súd rozsudkom č. k. 1 As 93/2008-95 rozhodol
vo veci určenia povinnej osoby na obnovu opevnenia areálu kultúrnej pamiatky – zrúcaniny hradu
Stará Suchá. Za túto osobu určil správcu lesných pozemkov, na ktorých je zrúcanina situovaná, t.j.
Lesy Českej republiky, š.p. a dal tak v konečnom dôsledku za pravdu Mestskému úradu Benešov,
ktorý vystupoval v pozícii prvostupňového orgánu štátnej správy v oblasti pamiatkovej starostlivosti.
V auguste 2005 rozhodol Mestský úrad Benešov o povinnostiach vlastníkov pozemkov
a osôb oprávnených na hospodárenie s majetkom štátu. Lesom Českej republiky týmto rozhodnutím
uložil povinnosť obnoviť opevnenie areálu zrúcaniny hradu Stará Dubá. Na základe odvolania Lesov
Českej republiky Krajský úrad Stredočeského kraja ako odvolací orgán toto rozhodnutie formálne
zmenil, stotožnil sa však s právnym názorom prvostupňového správneho orgánu, ktorým uložil
Lesom Českej republiky v určenom rozsahu realizovať potrebné opatrenia. Lesy Českej republiky
následne napadli rozhodnutie o odvolaní žalobou na Mestskom súde v Prahe, ktorú dotknutý súd
20

Paradoxným momentom je pritom skutočnosť, že dobrovoľnícke občianske združenia, ktoré chcú
svojpomocne konzervovať zrúcaninu na lesných pozemkoch, sú povinní platiť Lesom Slovenskej
republiky, š.p. nájomné za využívanie lesných pozemkov.
21
Vzhľadom na kontext je pod pojmom zrúcaniny potrebné rozumieť tie zrúcaniny, ktoré nemajú
jasné majetkovoprávne vzťahy, resp. pri ktorých na liste vlastníctva nefiguruje vlastník. Vhodnými
príkladmi vyjasnených majetkovoprávnych vzťahov sú napr. zrúcaniny hradov Lietava (vlastníkom je
Združenie na záchranu Lietavského hradu) či Lednica (podielové spoluvlastníctvo obce Lietava
a občianskeho združenia Historicko-astronomická spoločnosť).
22
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
23
„Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov,
ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať
steny, ale musia mať strechu.“ § 43 a ods. 2 stavebného zákona.
24
Nasledovná časť bola spracovaná na základe textu dotknutého rozsudku.
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zamietol. Lesy Českej republiky ako ďalší krok podali proti tomuto rozsudku na Najvyšší správny
súd kasačnú sťažnosť pre nesprávne posúdenie právnej otázky a pre vady správneho konania.
Najvyšší správny súd svojím rozsudkom kasačnú sťažnosť zamietol.
Najvyšší správny súd v uvedenom rozsudku uvádza, že sa s Mestským súdom v Prahe
zhoduje v tom, že zrúcanina hradu Stará Dubá nie je stavbou. V minulosti hrad stavbou (teda
v našom poňatí samostatnou nehnuteľnou vecou) bezpochyby býval, túto svoju povahu však stratil,
pretože jeho skaza dosiahla taký stupeň, že už nie je zrejmé dispozičné riešenie prvého
nadzemného podlažia.
Podľa Najvyššieho správneho súde stavebné časti zrúcaniny a zvyšky jej rozrušeného
muriva počas storočí natoľko splynuli s pozemkom, jeho pôdnym krytom a jeho vegetáciou, že je už
veľmi náročné medzi nimi rozlišovať. O tomto tesnom prepojení pozemku a stavebného materiálu
nakoniec svedčí aj názov, pod ktorým je táto kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok Českej republiky: hrad Stará Dubá – zrúcanina a archeologické stopy.
Na záver rozsudku Najvyšší správny súd konkrétne uvádza, že keďže je zrúcanina hradu
súčasťou pozemku, ku ktorej má žalobca (t.j. Lesy Českej republiky) právo hospodárenia, žalobcovi
prislúcha aj vykonávať práva a povinnosti vlastníka v zmysle zákona o pamiatkovej starostlivosti
nielen k pôdnej zložke pozemku, ale aj k zrúcanine na pozemku sa nachádzajúcej.
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu síce nemá na území Slovenskej republiky charakter
prameňa práva ani nevyvoláva priame právne následky; vzhľadom na príbuznosť českej
a slovenskej právnej úpravy a spoločnú právnu tradíciu však predsa len predstavuje vhodný vektor
právneho uvažovania.
6

ZÁVERY
Zrúcaniny predstavujú významnú časť slovenského kultúrneho dedičstva. Takmer všetky
zrúcaniny sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Pamiatkovým úradom Slovenskej
republiky vedené ako národné kultúrne pamiatky. Zákon o ochrane pamiatkového fondu upravuje
vlastníkom alebo správcom povinnosť starať sa o národné kultúrne pamiatky, minimálne v podobe
tzv. základnej ochrany.
V aplikačnej praxi sa orgány štátnej správy stretávali s problémom určenia vlastníka,
prípadne správcu zrúcaniny. Značná časť zrúcanín sa nachádza na lesných pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesov Slovenskej republiky, š.p. Pre právne posúdenie
otázky vlastníctva zrúcanín je potrebné vysporiadať sa so skutočnosťou, či v prípade konkrétnej
zrúcaniny ide o stavbu (a teda samostatný objekt vlastníckeho práva) alebo o súčasť pozemku.
Otázka vlastníctva zrúcaniny bola nedávno predmetom posudzovania českým Najvyšším
správnym súdom, ktorý vo svojom rozsudku určil, že zrúcanina hradu Stará Dubá je súčasťou
pozemku a že osobou povinnou vykonať rozhodnutie orgánu štátnej správy v oblasti pamiatkovej
starostlivosti je správca lesných pozemkov, na ktorých je zrúcanina hradu Stará Dubá situovaná, t.j.
Lesy Českej republiky. V slovenskej judikatúre zatiaľ obdobný prípad riešený nebol; vzhľadom na
početné paralely v právnych úpravách Slovenskej republiky a Českej republiky, ako aj na spoločnú
právnu tradíciu je však rozsudok Najvyššieho správneho súdu inšpiratívnym a nasledovaniahodným
príkladom.
Analogicky, v podmienkach Slovenskej republiky je teda zrejmé, že vlastníkom významnej
časti zrúcanín sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., ktoré sú z hľadiska záujmov, chránených
zákonom o ochrane pamiatkového fondu osobou povinnou vykonávať základnú ochranu týchto
národných kultúrnych pamiatok, ako aj vykonávať iné povinnosti vlastníka, resp. správcu národnej
kultúrnej pamiatky.
25
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DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ V SPRÁVNOM KONANÍ PODĽA
§ 24 SPRÁVNEHO PORIADKU
Veronika Vrabková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje problematike doručovaniu úradných písomností v správnom
konaní. Jedná sa o doručovanie písomností, tak ako je tento inštitút upravený v § 24 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Článok sa
zaoberá predovšetkým doručovaním písomností do vlastných rúk a prihliada aj na judikatúru
Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.
Kľúčové slová: doručovanie
doručovanie, fikcia doručenia.

úradných

písomností,

nezákonne

doručovanie,

náhradné

Abstract: The author of the article focused on the topic of delivery procedure of official instruments
in the administrative proceedings. It dealt with the delivery of instruments, such as the institute is
stated in § 24 of the law n. 71/1967 Coll. on Administrative Proceedings (the Act on Administrative
Procedure) as amended. The article mainly deals with the delivery of instruments in one´s own
hands and also takes into account judicial decisions of the Supreme Court of the Slovak republic
and the Constitutional Court of the Slovak republic.
Key words: delivery of official instruments, unlawful delivery, alternative delivery, legal fiction of
delivery.

1

ÚVOD
Vo svojom príspevku sústreďujem pozornosť doručovaniu písomností, a to nie obyčajných
doručovaných prostredníctvom pošty ako je napríklad obyčajná korešpondencia medzi dvoma
fyzickými osobami. Keďže sa väčšinou jedná o málo dôležité písomnosti, takéto doručovanie nemá
v zmysle správneho poriadku prioritné postavenie.
Vo všeobecnosti možno v rámci doručovania v správnom konaní rozoznávať viacero
spôsobov doručovania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upravuje nasledovné kvalifikované spôsoby
doručovania:
- doručenie dôležitých písomnosti fyzickým osobám do vlastných rúk upravené v § 24 správneho
poriadku,
- doručenie písomnosti právnickým osobám, resp. osobám povereným na prijímanie takýchto
písomností upravené v § 25 správneho poriadku,
1
- doručenie verejnou vyhláškou upravené v § 26 správneho poriadku.
Mnou zvolená problematika je predovšetkým doručovanie písomností, tak ako je tento inštitút
upravený v § 24 správneho poriadku. Aj keď sa môže na prvý pohľad javiť táto problematika ako
nezaujímavá s doručovaním je v praxi spojených nemálo problémov, na ktoré poukazujem aj
v nasledovnom článku.
2

DORUČOVANIE DÔLEŽITÝCH PÍSOMNOSTI DO VLASTNÝCH RÚK
Hneď na úvod by som rada podotkla, že samotný správny poriadok používa termín „dôležitá
písomnosť“, pri písomnostiach určených do vlastných rúk fyzickým osobám. V prípade doručovania
do vlastných rúk právnickým osobám sa obmedzuje len na pojem „písomnosť.“ Pričom vôbec nie je
1

Tu neopomínam, že je možné doručovať takýmto spôsobom aj na základe ustanovení osobitného
zákona. Napríklad takýmto osobitným zákonom je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
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zrejmé, aký je rozdiel medzi dôležitou písomnosťou a písomnosťou. Poštové podmienky dokonca
rozoznávajú pojem „úradná zásielka, ktorý charakterizujú ako korešpondenciu určenú do vlastných
rúk účastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci, s dokladom pre odosielateľa o jej podaní
2
(doporučene) a s dokladom o jej dodaní adresátovi (doručenkou).“ Snáď by bolo vhodnejšie aj
pomerne širšie označenie ako písomnosť, a to „dokument“. Pod týmto pojmom by sme mali namysli
aj úradné písomnosti. Ak by sme si mali pomôcť napríklad zahraničím, tak tam je dokument
definovaný ako „písomnosť bez ohľadu na spôsob jej doručenia, a to najmä písomnosti, ktoré vznikli
3
ako výsledok činnosti orgánu.“ Takýto názor zastávam aj vzhľadom na neustálu snahu
o elektronizáciu verejnej správy.
Práve inštitút doručovania úradných písomností je v správnom poriadku komparovaný pri
jeho praktickom využívaní s doručovaním upraveným v Občianskom súdnom poriadku. V rámci
cezhraničnej spolupráce je upravené doručovanie písomností napríklad Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych
písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností)
a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000. Ako už zo samotného názvu vyplýva, jedná sa
o doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych veciach a obchodných veciach
za splnenia predpokladu, že je známa adresa osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť. Týmto
nariadením sa má podariť zlepšiť spoluprácu v justičnej oblasti, efektívnosť a rýchlosť doručovania
písomností medzi členskými štátmi. Nedotýka sa však doručovania písomnosti v správnom konaní.
Dokonca v rámci rozsahu pôsobnosti je vylúčené jeho uplatnenie najmä na daňové, colné a správne
veci alebo na zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone jeho verejnej moci (acta
iure imperii). Opakom je napríklad doručovanie písomností tak ako je to upravené v susednom
Rakúsku, kde je samostatne upravené doručovanie úradných dokumentov. Presnejšie sa jedná
o zákon Bundesgesetz über die Zustellung behӧrdlicher Dokumente (Zustellgesetz-ZustG),
StF:BGB1.Nr. 200/1982 (NR:GP XV RV 162 AB 1050 S. 11O. BR: S. 421.), ďalej len „ZustG“.
Zmienený zákon upravuje doručovanie písomností nielen pre správne konanie, ale aj doručovanie
písomností súdov v občianskom súdnom konaní.
2.1

Doručovanie písomností v správnom konaní prostredníctvom Slovenskej pošty
V správnom konaní sa doručujú písomnosti vo väčšine prípadov prostredníctvom Slovenskej
pošty, a.s. a jej doručovateľov. Správny poriadok však nevylučuje možnosť doručovania
prostredníctvom poskytovateľov poštových služieb známych aj ako poštové podniky alebo tzv.
kuriérske spoločnosti. Register poštových podnikov vedie Poštový regulačný úrad, pričom sa
striktne rozlišuje druh poštových služieb, ktoré môžu poskytovať. Druh poštových služieb, ktoré
poskytujú sa člení na univerzálne služby, zameniteľné služby, úradné zásielky, ostatné poštové
4
služby, poštový platobný styk. Úradné zásielky môže doručovať výhradne Slovenská pošta, a.s.
Tieto v Slovenskej republike môžu poskytovať poštové služby na základe poštovej licencie udelenej
Poštovým regulačným úradom. Podmienky udelenia poštovej licencie upravuje zákon č. 324/2011
Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Základný rozsah a podmienky poskytovania poštových služieb je upravený v zákone č.
324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a taktiež v
Poštových podmienkach – Všeobecná časť – Vnútroštátny styk, účinných od 1.1.2013 (ďalej len
„poštové podmienky“). V § 33 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sú stanovené práva a povinnosti adresáta. Medzi inými právami sa uvádza aj
právo na prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže adresát osobne prevziať dodanú
poštovú zásielku, musí určiť osobu, ktorá je splnomocnená ju prevziať a právo na odopretie prijatia
poštovej zásielky. Pri prevzatí úradnej zásielky je adresát povinný preukázať svoju totožnosť a
umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie zapísanej zásielky,
alebo o prevzatie platby dodanej podľa poštového poukazu; to sa vzťahuje aj na splnomocnenú
osobu podľa odseku 1 písm. a) a b) zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2

Poštové podmienky - Vnútroštátny styk, účinnosť od 1.1.2013.
Dostupné na http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1982_200/ERV_1982_200.pdf, zo dňa
12.3.2013.
4
Údaje dostupné na stránke http://www.postovesluzby.sk/postove-podniky zo dňa 17.3.2013.
3
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Poštovné podmienky upravujú v časti 20.1 potvrdenie prevzatia zásielky alebo vyplatenie
poukázanej sumy. Ak nastane jedna z takto upravených rozhodujúcich skutočností, adresát alebo
oprávnený prijímateľ potvrdí prevzatie zásielky dátumom a svojím podpisom. Dátum dodania môže
vyznačiť aj zamestnanec pošty, s výnimkou vyznačenia dátumu dodania na doručenke. Za presné
určenie dátumu doručenia nesie zodpovednosť pošta a nie oprávnený prijímateľ zásielky. Ak dátum
dodania zásielky na doručenke môže vyznačiť len adresát zásielky, pričom zodpovednosť nesie
pošta a nie ten, kto takúto zásielku prevzal, možno sa tak vyhnúť nepresnostiam a zámerným
podvodným konaniam niektorých osôb? Nemôže v praxi nastať napríklad situácia, že preberateľ
zásielky zámerne vyznačí zlý dátum na doručenke a zodpovednosť za oneskorené doručenie bude
niesť pošta?
Preto je v prvom rade potrebné bližšie špecifikovať, kto je adresát zásielky, resp. písomnosti
a kto skutočným preberateľom (oprávneným prijímateľom). Pošta vyhotovuje správu, a taktiež si
vedie dodávaciu knihu ohľadom doručovaných zásielok, ktoré slúžia aj ako dôkazy v prípade
sporných doručení. Napríklad ak má účastník konania svojho advokáta je ten povinný viesť si knihu
došlej a odoslanej pošty.
2.2

Nezákonné doručenie
Môže byť teda za nezákonné doručenie považované, keď podpis na doručenke vizuálne
nekorešponduje s originálom podpisu osoby pre ktorú bola pôvodne písomnosť určená? Pričom
netreba zabúdať na fakt, že nezákonné doručenie prvostupňového rozhodnutia môže byť taká vada,
ktorá má vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Na ilustráciu uvádzam konkrétny príklad kde Najvyšší súd
SR zmenil rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13S/132/2009-34 a žalobu zamietol, rozhodol
tak, že žalované rozhodnutie je v súlade so zákonom: „Žalobkyňa podala odvolanie proti
prvostupňovému rozhodnutiu v zákonnej lehote, oboznámená s jeho obsahom, nebola nijakým
spôsobom ukrátená na svojich procesných právach ako účastníčka konania a preto nemožno
hovoriť o tom, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá má za následok nezákonnosť rozhodnutia,
pretože predpokladom je spravidla porušenie práv ako žalobcu ako účastníka konania. Pokiaľ
žalobkyňa zotrváva na svojom stanovisku v čase podania odvolania, že prvostupňové rozhodnutie
správneho orgánu jej nebolo doručené zákonným spôsobom, ten kto ho prevzal a nebolo určené
jemu ako adresátovi, bol povinný v súlade s čl. 22.1.1 poštových podmienok vrátiť Slovenskej pošte.
5
Učiniť tak mohla aj samotná žalobkyňa.“ Aj toto rozhodnutie Najvyššieho súdu SR len dokazuje, to,
že sa nemôže poukazovať na nezákonné doručenie a podpis na doručenke vizuálne nemusí
korešpondovať s originálom podpisu osoby pre ktorú je určená písomnosť. Na základe tohto
rozhodnutia možno konštatovať, že nie je rozhodujúce, kto písomnosť prevezme, písomnosť sa
považuje za doručenú a rozhodujúce sú údaje zaznačené v dodávacej knihe pošty. Je otázne, či
v tomto prípade nepochybil zamestnanec pošty tzv. doručovateľ keď odovzdal úradnú zásielku
osobe, ktorá na to oprávnená nebola, t.j. manželovi, ktorého možno podľa zákona považovať za
blízku osobu. Pri bližšej špecifikácii kto je a kto nie je blízka osoba vychádzame z § 116 zákona č.
6
40/1964 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Prevzatie zásielky iným členom domácnosti ako tým, ktorému je určená aj bez plnej moci je
skutočnosť, ktorá sa v realite deje pomerne často, a preto zrejme Najvyšší súd SR toto nepokladá
za postačujúcu okolnosť na namietanie nezákonného doručenia. Okrem toho by mohli vznikať aj
v budúcnosti situácie, ktoré by mohli napomáhať pri účelovom bránení práva. Nesprávne doručenie
nemá vplyv a je neopodstatnené ho namietať aj v prípade, ak sa podáva opravný prostriedok proti
prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu. Aj keď v právnej teórii sa objavujú opačné názory
a tvrdenia, že „ak písomnosť, ktorá je doručovaná do vlastných rúk prevezme iná osoba než osoba
uvedená v § 24 ods. 1 správneho poriadku, písomnosť je potrebné z právneho hľadiska považovať
7
za nedoručenú.“ V prípade prevzatia zásielky na základe doručenky, ktorá nie je určená do
vlastných rúk, je možné, aby túto prevzala aj iná oprávnená osoba ako je samotný adresát zásielky.
5

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžp/16/2011 zo dňa 20. júna 2012.
Ako sa uvádza v § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:
„Blízka osoba je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“
7
KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny poriadok – Komentár s novelou účinnou od 1.1.2004. Šamorín:
Heuréka, 2004. s. 98.
6
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Oprávnený prijímateľ zásielky adresovanej fyzickej osobe, doplní k svojmu podpisu poznámku
vyjadrujúcu vzťah k adresátovi, napr. „manžel“, „syn“, „dcéra“, „matka“, „opatrovník“,
8
„splnomocnenec“ a pod.
Pri doručovaní prvostupňových rozhodnutí vydaných správnymi orgánmi do vlastných rúk je
dôležitý dátum vyznačený na originály poštovej doručenky. S otázkou nezákonného doručovania
v správnom konaní sa vysporiadal aj Najvyšší súd SR a to nasledovne: „Dátum, ktorý je vyznačený
na doručenke má za následok účinné doručenie uskutočnené v súlade so zákonom. Doručenka je
svojou povahou považovaná za verejnú listinu a potvrdzuje pravdivosť a je dôkazom, že sa
písomnosť doručila, ak nie je preukázaný opak. To znamená, že pre ňu platí vyvrátiteľná domnienka
jej správnosti, pričom jej správnosť sa v súdnom alebo správnom konaní nedokazuje, dokazuje sa
9
len jej prípadná nesprávnosť.“
2.3

Neúspešné doručenie
Ak dôjde k neúspešnému doručeniu, vyznačí sa dátum takého neúspešného pokusu
o doručenie. Po neúspešnom prvom doručení, poštová doručovateľka zanechá oznámenie
o uložení zásielky na pošte. V prípade, ak sa jedná o úradne zásielky so službou „opakované
doručenie“, poštová doručovateľka zanecháva po prvom neúspešnom doručení výzvu s uvedeným
dňa, kedy sa opätovne bude zásielka doručovať.
Podľa nálezu Ústavného súdu SR č.k. I. ÚS 119/07-22 zo dňa 22. septembra 2007 (mutatis
mutandis) sa ako základný predpoklad náhradného doručenia podľa § 47 ods. 2 Občianskeho
súdneho poriadku a teda aj ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku „je skutočnosť, že adresát
nebol zastihnutý na adrese doručenia, hoci sa na tejto adrese v čase doručenia, ale aj počas
plynutia úložnej doby zdržiaval. Tento predpoklad nie je daný nielen pri dlhodobej neprítomnosti
adresáta na tomto mieste, ale aj pri krátkodobom (prechodnom) pobyte v čase doručenia mimo
10
adresy doručenia, napríklad z dôvodu liečenia, dovolenky a pod.„ Vychádzajúc tak z tohto nálezu
Ústavného súdu SR treba jednoznačne vyzvať účastníka konania, aby hodnoverným spôsobom
preukázal, kde sa nachádzal v čase neúspešného doručovania a počas dní, keď plynie úložná
lehota. Prevzatie zásielky prináleží ako dispozičné právo účastníkovi správneho konania. Účastník
konania tak znáša následky neprevzatia zásielky, odmietnutie prevzatia, ale aj oneskorené
prevzatie zásielky.
2.4

Fikcia doručenia
Z iného uznesenia Najvyššieho súdu SR vyplýva kumulatívne splnenie nasledovných
podmienok na to, aby nastala fikcia doručenia:
1. adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý,
2. v mieste doručenia sa zdržiava,
3. doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť
v určený deň a hodinu,
11
4. nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný.
Pri aplikácii fikcie doručenia však nemusí nastať reálne vrátenie zásielky správnemu orgánu
– odosielateľovi ako v prípade doručovania právnickým osobám podľa § 25 správneho poriadku.
Z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR vyplýva, „že súdy ani správne orgány neberú do
úvahy ani namietanie faktu, keďže nemá oporu v zákone že fikcia nemôže byť použitá tak, aby
12
pôsobila vedome ujmu na právach a právom chránených záujmoch dotknutej osoby.“
Vhodným riešením by podľa môjho názoru bolo, aby adresát, ktorý je aj účastníkom
správneho konania a má o tom vedomosť, že sa nebude dlhšiu dobu zdržiavať v mieste trvalého
pobytu upovedomil o tom správny orgán. Navrhovala by som takéto zákonné znenie: „Ak sa adresát
písomností, ktoré sa doručujú do vlastných rúk bude zdržiavať viac ako 30 dní mimo miesta
doručovania, ktoré uviedol správnemu orgánu má povinnosť takúto skutočnosť ohlásiť príslušnému
správnemu orgánu. V prípade, že tak neurobí a nebude zastihnutý v mieste doručenia nastávajú
8

ods. 20.6 poštových podmienok.
Uznesenie Ústavného súdu SR sp.zn. II. ÚS 507/2012-37 zo dňa 13. novembra 2012.
10
Taktiež rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 94/2000.
11
Bližšie pozri uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžo 181/2008 z 29.januára 2009.
12
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10 Sžd 20/2011 z 25. apríla 2012.
9
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zákonné predpoklady doručenia podľa § 24 správneho poriadku. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak
sa účastník konania zdržiava v cudzine a poveril na doručovanie písomností opatrovníka alebo
zástupcu podľa § 24 ods. 4 správneho poriadku.“
Takúto právnu úpravu navrhujem najmä z dôvodu, aby sa zabránilo vzniku situáciám ako je
nepreberanie písomností v mieste trvalého pobytu. Neobstáli by ani účelové tvrdenia, že sa adresát
písomnosti v tom čase nezdržiaval v mieste svojho trvalého pobytu. Vznikajú situácie, keď účastník
konania neprevezme takéto rozhodnutie vydané správnym orgánom a neskôr (2 mesiace prípadne
dlhšie časové obdobie), keď sa pokračuje v konaní si účastník ďalšie rozhodnutia, výzvy a tak ďalej
prevezme všetky listinné zásielky už v mieste trvalého pobytu. Na porovnanie uvádzam napríklad §
13
20 ZustG , ktorý v rámci náhradného doručenia zaväzuje k povinnosti prevzatia zásielky osoby,
ktoré zdieľajú domácnosť s adresátom. Nepokladám to za vhodné riešenie najmä v takých
prípadoch, keď zdieľajú rozvedení manželia spoločnú domácnosť alebo iné prípady, kedy by mohol
vzniknúť konflikt záujmov. Konflikt záujmov zo strany bývalej manželky, ktorá by zámerne mohla
zamlčať doručenie písomnosti (zásielky) adresátovi.
Niekedy sú tvrdenia o neprítomností, resp. dočasnom nezdržiavaní sa v mieste trvalého
pobytu viac ako účelové. Ako sa uvádza v uznesení Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 507/2012-37
zo dňa 13. novembra 2012: „Aj z rozhodovacej praxe najvyššieho súdu vyplýva, že ak doručenka
neobsahuje údaj o tom, že adresát sa v mieste doručovania zdržiaval, je povinnosťou súdu vykonať
šetrenie na zistenie splnenia tejto podmienky a nie je povinnosťou účastníka, ktorému bolo
doručované, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, že sa v čase doručovania v mieste
doručovania nezdržiaval, pretože účastník konania nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie
je osvedčené (uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 239/2011 zo 14. marca 2012; sp. zn. 4 Sž
35/02 z 27. augusta 2002).“ Nie je úlohou adresáta, resp. účastníka konania znášať dôkazné
bremeno a potvrdiť, resp. vyvrátiť skutočnosť, či sa v rozhodujúci čas doručovania nezdržiaval
v mieste trvalého bydliska. Ako dôkaz na preukázanie svojej neprítomnosti v mieste trvalého
bydliska počas doručovania nepostačí však samotné tvrdenie účastníka konania, ba dokonca ani
14
čestné vyhlásenie ako vyplýva z judikatúry Najvyššieho súdu SR . Sú preto potrebné iné objektívne
dôkazy ako napríklad lekárske potvrdenie. S poukazom na nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS
119/07 zo dňa 27. septembra 2007, možno pokladať každé doručenie za neúčinné, ak je adresátom
dostatočne preukázané, že záver o predpoklade náhradného doručenia bol nesprávny. Údaje, ktoré
sa uvádzajú na presné stanovenie momentu doručenia sú dôležité predovšetkým v súvislosti
s právnymi účinkami, ktoré môžu nastať. Príkladmo uvádzam plynutie lehôt a včasné podanie
opravných prostriedkov, dostavenie na ohliadku alebo výsluch a atď.
3

PÍSOMNOSTI, KTORÉ NIE JE POTREBNÉ DORUČOVAŤ DO VLASTNÝCH RÚK
V správnom konaní nehovoríme len o doručovaní písomností do vlastných rúk, ale existujú aj
písomnosti, ktoré nie je potrebné doručovať takýmto spôsobom. V takomto prípade sa jedná
o zásielky, ktoré nemusia byť doručované do vlastných rúk.
Od zásielok, ktoré sa doručujú do vlastných rúk podľa § 24 správneho poriadku, treba odlíšiť
písomnosti, ktoré nie je potrebné doručovať takýmto spôsobom, jedná sa o tzv. zásielky, ktoré
nemusia byť doručované do vlastných rúk. Ako sa v § 24 ods. 1 správneho poriadku uvádza:
„Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe,
ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.“ Je na úvahe správneho orgánu,
okrem prípadov, keď sa jedná o rozhodnutia, či je potrebné doručovať zásielku, t.j. písomnosť do
vlastných rúk. Vo väčšine prípadov nepokladá za nutné doručovať do vlastných rúk správny orgán
také písomnosti ako sú napríklad pozvánky na miestnu ohliadku.
Je však vecou samotného správneho orgánu, aký spôsob doručenia zvolí. Pri rozhodovaní
správneho orgánu o vhodnom spôsobe doručenia, je rozhodujúcim kritériom obsah písomnosti.
Fikcia doručenia nastáva pri splnení zákonom stanovených podmienok aj v prípade písomností,
ktoré nie sú určené do vlastných rúk. Zásielka, môže byť uložená na pošte aj keď sa adresát
o uložení nedozvedel, platí taktiež, že zásielka bola doručená dňom, keď bola uložená na pošte.
Platí jeden zo základných princípov práva „ignorantia legis non excusat“, t.j. neznalosť zákona
neospravedlňuje, a preto ani správny orgán neprihliada na skutočnosť, že účastník konania nemusí
13

Presnejšie sa jedná o zákon Bundesgesetz über die Zustellung behӧrdlicher Dokumente
(Zustellgesetz-ZustG), StF:BGB1.Nr. 200/1982 (NR:GP XV RV 162 AB 1050 S. 11O. BR: S. 421.).
14
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10 Sžd 20/2011 z 25. apríla 2012.
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mať znalosť o skutočnostiach týkajúcich sa doručovania prípadne o tom, že nastane takáto fikcia
doručenia.
4

ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že inštitút doručovania môže na prvý pohľad pôsobiť tak, že
v praxi nespôsobuje žiadne problémy. V skutočnosti je však opak pravdou. Predovšetkým nemalé
problémy spôsobuje v prípadoch o ktorých som sa už vyššie zmieňovala, a to sú napríklad prípady
keď pôjde o nezákonné doručenie, keď nastane fikcia doručenia, keď nastanú pochybnosti o tom
kto je oprávnený preberať úradné písomnosti.
Pomerne často sa vyskytujú prípady, keď je rozhodnutie z hľadiska hmotného práva správne
a napriek tomu dochádza k zrušeniu takéhoto rozhodnutia z dôvodu procesných chýb, ktoré
predchádzali vydaniu tohto rozhodnutia. Takýmito procesnými chybami môže byť práve aj
nesprávne doručovanie písomností v priebehu správneho konania. V rámci súdneho prieskumu
takéhoto rozhodnutia, môže byť toto zrušené pre svoju nezákonnosť. Môže tak nastať situácia, kedy
napríklad nesprávne doručenie predvolania na ústne pojednávanie môže mať za následok zrušenie
inak správneho rozhodnutia. Preto by bolo vhodné, aby v novej právnej úprave správneho poriadku
bola pregnantnejšie vyriešená otázka doručovania písomnosti. Platná a účinná právna úprava
zodpovedá dobe v ktorej bola prijatá, je preto nevyhnutné ju precizovať.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá právom na informácie a jeho uplatňovaním v praxi. Predmetom
skúmania v tomto článku je aplikácia zákona o slobode informácií povinnými osobami, ktoré ho
aplikujú ako svoju zákonnú povinnosť. V nadväznosti na predmet skúmania autor analyzuje možné
dôsledky aplikácie zákona o slobode informácií a upozorňuje na nedostatky v aplikácii práva v tejto
oblasti.
Kľúčové slová: aplikácia zákona o slobode informácií v praxi, sprístupňovanie informácií na
základe žiadosti, vymožiteľnosť práva.
Abstract: The author in the article deals with the right to information and its application in practice.
Subject to review in this article is the application of the Freedom of Information Act by obligated
persons, applying it as their legal obligation. Following the examination of the subject the author
analyze the possible consequences of the application of the Freedom of information Act and points
to deficiencies in the application of the law.
Key words: application of the Freedom of Information Actin practice, disclosure of information on
request, law enforcement.

1

ÚVOD
Nielen vymožiteľnosť práva v oblasti verejnej správy, ale aj samotná vymožiteľnosť práva je
v Slovenskej republike v súčasnej dobe často pertraktovanou témou v právnej teórii, v právnej praxi,
ale aj v širokej verejnosti. Podľa môjho názoru je tomu tak preto, lebo sa do popredia dostáva
otázka aplikácie práva a jej vymožiteľnosť pred otázku samotnej tvorby práva. V prvých rokoch po
vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa dbal väčší dôraz na zmenu právneho systému
a vytvorenie systému právneho poriadku demokratického štátu, ale v súčasnej dobe, keď už je
v Slovenskej republike vytvorený demokratický právny systém, začínajú sa objavovať nedostatky
v oblasti aplikácie práve, ktoré môžu mať za následok „nevymožiteľnosť práva“.
Právo na informácie v Slovenskej republike na účely tohto príspevku je potrebné chápať
v užšom zmysle ako sprístupňovanie informácií na základe žiadosti na základe zákona č. 211/2000
Zb. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií). Zákon o slobode
informácií je osobitným právnym predpisom upravujúcim prístup verejnosti k informáciám. Zákon
o slobode informácií nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2001 a nadväzuje na ustanovenie čl. 26
ods. 5 ÚSR podľa ktorého orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať
1
informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku.
Tiež problematika práva na informácie je v súčasnej dobe v Slovenskej republike veľmi
aktuálnou problematikou. Svedčia o tom viaceré novelizácie zákona o slobode informácií,
Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku, ku ktorým došlo v ostatných rokoch
2011 a 2012. Zákon o slobode informácií od svojho prijatia bol novelizovaný celkom 11 krát
priamymi novelizáciami, z toho 7 krát za obdobie posledných dvoch rokov. Dovolím si tvrdiť, že tieto
novelizácie sú dôsledkom neustále zvyšujúcej sa demokratizácie spoločnosti a výsledkom
zvýšeného záujmu spoločnosti o dianie vo verejnom sektore.
Aktuálnosť tejto problematiky zvýrazňuje skutočnosť, že počet podaných žiadostí
o sprístupnenie informácií oproti prvých rokov platnosti a účinnosti zákona o slobode informácií
stúpol 4 – 5 násobne.

1

Čl. 26 ods. 55 Ústavy Slovenskej republiky.
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2

APLIKÁCIA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ V PRAXI
Aplikáciu zákona o slobode informácií a problémy súvisiace s aplikáciou zákona o slobode
informácií možno z pohľadu aplikujúcich subjektov chápať v dvoch rovinách. V prvej rovine možno
aplikáciu zákona o slobode informácií chápať ako aplikáciu zo strany žiadateľov o sprístupnenie
informácie, t.j. zo strany fyzických osôb a právnických osôb, ktoré žiadajú o sprístupnenie informácie
a využívajú tak svoje právo na prístup k informáciám. V druhej rovine je potrebné zaoberať sa
aplikáciou zákona o slobode informácií zo strany povinných osôb, ktoré aplikujú zákon o slobode
informácií ako svoju povinnosť.
Podľa môjho názoru sprístupňovanie informácií na základe zákona o slobode informácií
v chápaní podľa prvej roviny by malo byť právnym inštitútom prístupným pre všetky fyzické osoby
a právnické osoby. Touto prístupnosťou rozumiem nielen mať právo na informácie garantované, ale
aj mať možnosť toto právo využiť a vedieť ako toto ústavou a zákonom garantované právo využiť.
Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o slobode informácií zaviedol napríklad právny inštitút fikcie
negatívneho rozhodnutia, môže už tento samotný inštitút, ktorý má byť prostriedkom ochrany proti
nečinnosti spôsobovať u širokej verejnosti značné aplikačné problémy. Dovolím si tvrdiť a prikláňam
sa tak k názoru prof. Košičiarovej, že pre žiadateľov bez právneho vzdelania je využitie právneho
2
inštitútu fikcie negatívneho rozhodnutia náročné a spôsobuje obrovské aplikačné problémy.
Zákon o slobode informácií v Slovenskej republike ku dňu 1.1.2011 oslávil svoje desiate
výročie odo dňa nadobudnutia účinnosti. V súvislosti s týmto výročím bol zákon o slobode informácií
hodnotený z pohľadu svojho prínosu v našej spoločnosti. Hodnotiace subjekty sa prikláňali k názoru,
že hlavným prínosom zákona o slobode informácií bolo, že prelomil princíp diskrétnosti a zaviedol
3
princíp transparentnosti.
V nadväznosti na takéto hodnotenie zákona o slobode informácií ako aj v nadväznosti na
aktuálnu otázku vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike je podľa môjho názoru nutné hodnotiť
zákon o slobode informácií nielen z pohľadu de lege lata, ale z pohľadu jeho aplikácie v praxi.
S ohľadom na dve roviny aplikácie zákona o slobode informácií je dôležitejšou otázkou aplikácia zo
strany povinných osôb. Aby bolo možné komplexne hodnotiť právo na informácie v Slovenskej
republike a jeho vývoj od nadobudnutia účinnosti zákona o slobode informácií, je potrebné tiež
poznať aplikáciu zákona o slobode informácií v praxi. Proklamácia práva na informácie v právnych
normách Slovenskej republiky je úspešným krokom vpred za cestou k demokratizácii spoločnosti,
avšak reálny obraz o vyspelosti demokratického zriadenia Slovenskej republiky ukazuje až
uplatňovanie práva na informácie v praxi.
Na to, aby sme mohli relevantne posúdiť uplatňovanie práva na informácie v praxi
a dodržiavanie povinností stanovenými zákonom o slobode informácií povinnými osobami, je
potrebné skúmať jeho aplikáciu. Takéto skúmanie možno vykonať len na základe reálneho výskumu
vykonaného v tejto oblasti.
Takýto výskum som v rokoch 2011 a 2012 vykonal a tento bol zameraný jednak na
využívanie inštitútu sprístupňovania informácií fyzickými osobami a právnickými osobami
v Slovenskej republike, jednak na zistenie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona
o slobode informácií povinnými osobami, a jednak na zisťovanie, či povinné osoby aplikujú zákon
o slobode informácií správne.
Výskum prebiehal za vopred stanovených cieľov výskumu, vopred určeného okruhu
informácií, ktoré boli predmetom zisťovania a u vopred vytipovaného okruhu povinných osôb. Bol
zameraný na aplikáciu zákona o slobode informácií v Slovenskej republike odo dňa nadobudnutia
jeho účinnosti, preto informácie, ktoré boli v rámci výskumu zisťované boli za obdobie rokov 2001 až
2010.
Hlavnými cieľmi výskumu bolo zisťovanie, či povinné osoby dodržiavajú zákon o slobode
informácií, zisťovanie, či povinné osoby plnia svoje povinnosti a poskytujú riadne požadované
informácie, zisťovanie, či povinné osoby vedú evidenciu sprístupňovania informácií v zmysle zákona

2

Porovnaj KOŠIČIAROVÁ, S.: K niektorým procesným aspektom aplikácie zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Justičná revue, 56, 2004, č. 12, s. 1330 – 1338.
3
Porovnaj WIFLING, P. 2012 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.Komentár. Problémy
z praxe. Rozhodnutia súdov.Pezinok : VIA IURIS – Centrum pre práva občana, 2012, s. 9.
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o slobode informácií, zisťovanie počtu požadovaných informácií a počtu sprístupnených informácií
4
a počtu odmietnutých informácií.
Výskum bol realizovaný na počte vytipovaných 30 povinných osôb v celej Slovenskej
republike. Vytipované povinné osoby boli samosprávne orgány – obce a vyššie územné celky
s najväčším počtom obyvateľov a orgány štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj
orgány výkonnej moci a zákonodarnej moci. Zámerne boli vytipované povinné osoby s pôsobnosťou
pre celé územie Slovenskej republiky alebo samosprávne orgány s najväčším počtom obyvateľov,
aby bolo možné komparovať zozbierané informácie v jednotlivých rokoch odo dňa nadobudnutia
účinnosti zákona o slobode informácií až do roku 2010. Pokiaľ by bol výskum vykonaný na
povinných osobách ako napríklad obce s nízkym počtom obyvateľov, myslím, že takýto výskum by
nepriniesol žiadne relevantné výsledky, pretože pri týchto povinných osobách je počet žiadostí
o sprístupnenie informácií ročne približne 5. Uvedomujem si však, že pri mnou vytipovaných
povinných osobách, ktorými boli samosprávne orgány – obce a vyššie územné celky s najväčším
počtom obyvateľov a orgány štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj orgány výkonnej
moci a zákonodarnej moci je predpoklad, že tieto budú zákon o slobode informácií riadne dodržiavať
a aplikovať z dôvodu, že pri takmer všetkých týchto povinných osobách sú vytvorené samostatné
odbory alebo sú poverení konkrétni zamestnanci, ktorí majú v rámci svojho zaradenia v pracovnej
náplni vybavovať agendu poskytovania informácií. Z uvedeného dôvodu som predpokladal ich
odbornosť, ako to možno očakávať napríklad pri spomínaných povinných osobách, ktorými sú obce
s nízkym počtom obyvateľov, u ktorých túto agendu vybavuje buď starosta obce alebo poverený
pracovník obce.
Vychádzal som aj zo záverov monitoringu zameraného na uplatňovanie zákona o slobodnom
prístupe k informáciám na vybraných úradoch verejnej správy, podľa ktorého, cit. „Kvalita vydaných
rozhodnutí o nesprístupnení informácie bola veľmi rozdielna a závisela najmä od druhu a veľkosti
úradu. Mnohé malé úrady s malým počtom pracovníkov, ktoré nezamestnávajú právnika vydávali
5
rozhodnutia, ktoré mali väčšie, či menšie nedostatky.“
Vytipovanými povinnými osobami boli mesto Trnava, mesto Považská Bystrica, mesto
Trenčín, mesto Košice, mesto Žilina, mestská časť Bratislava – Staré mesto, mestská časť
Bratislava – Vajnory, mestská časť Bratislava – Petržalka, mestská časť Bratislava – Dúbravka,
mestská časť Bratislava – Rača, mestská časť Bratislava – Ružinov, mestská časť Bratislava –
Karlova Ves, mestská časť Bratislava – Nové Mesto, mesto Banská Bystrica, Trnavský
samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Trenčiansky
samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Vláda Slovenskej republiky, Prezident
Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií
Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej
republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
6
a Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.
Informácie, ktoré boli predmetom získavania pri výskume, boli získavané na základe žiadosti
o sprístupnenie informácií. Všetky požadované informácie, boli informácie, ktoré možno získať na
základe žiadosti v zmysle zákona o slobode informácií, pričom neišlo o informácie, ktoré by mohli
4

Za týmto účelom boli predmetom zisťovania nasledovné informácie počet prijatých žiadostí,počet
prípadov, kedy bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti,počet prípadov, kedy bola žiadosť
postúpená z dôvodu nepríslušnosti,počet žiadostí, ktoré boli vybavené v požadovanej forme,počet
žiadostí, ktoré boli vybavené ústnou formou,počet žiadostí, ktoré boli vybavené formou nahliadnutia
do spisu,počet žiadostí, ktoré boli vybavené formou sprístupnenia fotokópií,počet prípadov, pri
ktorých prišlo k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti,počet žiadostí, ktorých vybavenie bolo
odmietnuté,počet žiadostí, ktorých vybavenie bolo odmietnuté z rôznych dôvodov podľa § 8, § 9, §
10, § 11 zákona o slobode informácií.
5
MEZIANOVÁ, M. – WILFLING, P. 2002. Uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
na vybraných úradoch verejnej správy – Správa z monitoringu. Bratislava : Nadácia Občan
a demokracia, 2002, str. 7.
6
26 % predstavujú mestské časti, 23 % predstavujú obce a mestá, 17 % predstavujú vyššie
územné celky, 17 % predstavujú ministerstvá o ostatné ústredné orgány štátnej správy, 17 %
predstavujú prezident SR, vláda SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Telekomunikačný úrad SR
a Generálna prokuratúra SR.
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byť zo sprístupnenia vylúčené alebo obmedzené. Získavaním informácií pre výskum spôsobom na
základe žiadosti o sprístupnenie informácií bolo dosiahnuté to, že bolo možné jednak získať
potrebné a požadované informácie pre ich následné spracovanie za účelom vypracovania výsledkov
výskumu a jednak bolo možné sledovať proces aplikácie zákona o slobode informácií povinnými
osobami.
Žiadosť o sprístupnenie informácií bola jednotlivým povinným osobám zasielaná
prostredníctvom emailu. Každá žiadosť o sprístupnenie informácií bola zasielaná povinnej osobe na
emailovú adresu, ktorú mala povinná osoba za týmto účelom zriadenú, a ktorú povinná osoba
verejne na internete poskytovala ako emailovú adresu, na ktorú možno zasielať žiadosti o
sprístupnenie informácií.
Rozsah požadovaných informácií v rámci výskumu bol daný vypracovanou tabuľkou, ktorá
tvorila prílohu žiadosti o sprístupnenie informácií. Pokiaľ predmetnú žiadosť o sprístupnenie
informácií, na základe ktorej bol vykonaný výskum v oblasti práva na informácie rozoberieme na
jednotlivé jej časti, možno konštatovať, že predmetná žiadosť o sprístupnenie informácií obsahuje
120 čiastočných informácií. Predmetnou žiadosťou o sprístupnenie informácií som požadoval 12
čiastočných informácií za jednotlivé roky 2001 – 2010, to znamená za 10 rokov, čo spolu činí 120
požadovaných informácií. Uvedomujem si, že tento počet požadovaných čiastočných informácií bol
dosť vysoký, ale na splnenie povinnosti sprístupniť požadované informácie jednotlivými povinnými
osobami postačovalo mechanicky doplniť čísla do uvedenej tabuľky, čo vzhľadom na skutočnosť, že
každá povinná osoba je povinná viesť evidenciu informácií podľa § 20 zákona o slobode informácií
malo byť otázkou niekoľkých minút.
Rozsah požadovaných informácií bol zvolený vzhľadom na ustanovenie § 20 zákona
o slobode informácií, ktoré stanovuje povinnosť povinným osobám viesť evidenciu žiadostí, so
stanoveným okruhom informácií o týchto žiadostiach. Podľa § 20 zákona o slobode informácií, cit.
„Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu
vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať
najmä tieto údaje: a) dátum podania žiadosti, b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob
poskytnutia informácie, c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia
7
alebo postúpenie žiadosti), d)podanie opravného prostriedku.“
Každá povinná osoba je tak povinná viesť evidenciu vyššie uvedených informácií o každej
žiadosti o sprístupnenie informácií. Ak takúto evidenciu nevedie, je to porušenie zákonnej povinnosti
stanovenej povinnej osobe. Pokiaľ oprávnená osoba – fyzická osoba alebo právnická osoba –
žiadateľ požiada povinnú osobu o sprístupnenie informácie, ktorú má mať povinná osoba v zmysle
zákona k dispozícii a túto nemá, je povinná okamžite túto doplniť a ihneď žiadateľovi poskytnúť.
„Pokud úřad zistí, že nemá informaci, kterou podle svých povinností stanovených právnymi předpisy
8
má mít, je povinen ji okamžite doplnit a poskytnout.“ Ak niektorú výskumom požadovanú informáciu
povinná osoba nemala v čase podania žiadosti o sprístupnenie informácií k dispozícii bola povinná
okamžite túto informáciu doplniť a sprístupniť. Tabuľka, ktorá stanovila rozsah výskumu, a tým aj
rozsah požadovaných informácií, obsahovala len tie údaje, o ktorých sú povinné osoby povinné
viesť evidenciu žiadostí v zmysle § 20 zákona o slobode informácií, preto ak by niektorá povinná
osoba nemala tieto v čase podania žiadosti o sprístupnenie informácie k dispozícii bola povinná
tieto doplniť a následne sprístupniť.
Zároveň je potrebné pripomenúť, že v prípade výskumu išlo o mechanické vyhľadanie
a zosumarizovanie informácií, ktoré má síce povinná osoba k dispozícii, ale nemá ich zhromaždené
v takej podobe, v akej boli požadované, t.j. usporiadané v tabuľke. V tomto prípade nejde
o vytváranie novej informácie, ale len o vyhľadanie a sumarizáciu informácií, ktoré má povinná
osoba k dispozícii. Povinná osoba je na takúto činnosť povinná, pretože ide o poskytnutie informácií,
ktoré má k dispozícii, ide len o ich mechanické zhromaždenie do podoby, v akej ich žiadateľ
požaduje. Rovnaké stanovisko zaujal aj Najvyšší správny súd Českej republiky vo svojom Rozsudku
zo dňa 28. novembra 2008, vydaného pod spisovou značkou 4 AS 57/2007, cit. „Všechny
informace, které stěžovatel požaduje má krajský úřad k dispozici. Není tedy možné akceptovat
argumentaci krajského úřadu, který stěžovateli část informací neposkytl s tím, že informační
povinnost podle tohto zákona se nevztahuje na vytváření nových informací (srovnávacích přehledů,
7

§ 20 zákona o slobode informácií.
Rozsudok Krajského súdu v Prahe zo dňa 3. decembra 2002, vydaný pod spisovou značkou 44
Ca 179/2002.
8
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evidencií), neboť stěžovatel žádné nové, dosud nevytvořené informace nepožaduje.“ Krajský súd
v Bratislave vo svojom rozsudku uviedol, cit. „že ťažkosti súvisiace s vyhľadávaním a spracovaním
požadovaných informácií, najmä vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných
informácií mohli byť v zmysle § 17 zákona o slobode informácií dôvodom na predĺženie lehoty na
10
vybavenie žalobcovej žiadosti, žalovaného však nezbavili povinnosti informácie sprístupniť.“
Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti bolo možné predpokladať, že sprístupniť informácie,
ktoré boli predmetom výskumu, bude možné bez vážnejších ťažkostí.
Už po odoslaní žiadostí o sprístupnenie informácií došlo k prvému problému, kedy niektoré
z nich nebolo možné ani doručiť povinnej osobe, pretože emailové adresy, na ktoré sa mali žiadosti
o sprístupnenie informácií zasielať v zmysle vnútorných organizačných predpisov povinných osôb
boli buď nefunkčné alebo neexistujúce. Konkrétne išlo o 13% všetkých povinných osôb, u ktorých
ani nebolo možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií prostredníctvom emailu. Mám za to, že
u týchto subjektov došlo k porušeniu zákona o slobode informácií, a to minimálne podľa ustanovenia
§ 5 ods. 1, ktoré stanovuje povinnosť povinným osobám zverejňovať informácie o tom, kde možno
podať žiadosť. Následne som sa za účelom úspešného spracovania výskumu v oblasti práva na
informácie a za účelom, aby bol zachovaný počet povinných osôb, u ktorých sa má výskum
vykonať, rozhodol nahradiť tieto vybrané štyri povinné osoby, u ktorých mal byť vykonaný výskum,
inými štyrmi podobnými povinnými osobami.
Po ustálení okruhu povinných osôb bol predpoklad, že dôjde k bezproblémovému
sprístupneniu jednotlivých požadovaných informácií všetkými povinnými osobami. Predpokladom
bol jednotný alebo aspoň obdobný postup všetkých povinných osôb pri sprístupňovaní jednotlivých
požadovaných informácií.
Pokiaľ nebola žiadosť o sprístupnenie informácií vybavená povinnou osobou alebo
nadriadeným orgánom, nedošlo z mojej strany k podaniu žaloby o preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia a postupu správneho orgánu pretože to nebolo cieľom vykonaného výskumu. Cieľom
vykonaného výskumu bolo zistiť, ako aplikujú zákon o slobode informácií povinné osoby v konaní
o sprístupnenie informácií na základe žiadosti a nie postup správnych súdov.
3

ZÁVER
13 % povinných osôb, ktorým bola zaslaná žiadosť o sprístupnenie informácií
prostredníctvom emailu, nemali funkčnú emailovú adresu. 13 % povinných osôb tak porušilo
povinnosť stanovenú zákonom o slobode informácií, a to povinnosť zabezpečiť žiadateľovi možnosť
podať žiadosť o sprístupnenie informácie pomocou elektronickej pošty, ako aj povinnosť
zverejňovať informácie o tom, kde možno podať žiadosť.
13 % povinných osôb, ktorým bola zaslaná žiadosť o sprístupnenie informácií
prostredníctvom emailu na túto žiadosť o sprístupnenie informácií nijakým spôsobom neodpovedalo,
t.j. ani neposkytlo požadované informácie, ani nevydalo písomné rozhodnutie o odmietnutí
sprístupniť požadované informácie. 13 % povinných osôb tak porušilo povinnosť stanovenú
zákonom o slobode informácií, a to povinnosť sprístupniť informácie alebo prípadne, ak nevyhoveli
žiadosti o sprístupnenie informácií, tak povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote písomné
rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácií.
23 % povinných osôb, ktorým bola zaslaná žiadosť o sprístupnenie informácií, sprístupnili
všetky požadované informácie v súlade so zákonom o slobode informácií. 77 % povinných osôb
nesprístupnili požadované informácie z rôznych dôvodov alebo aj bez uvedenia dôvodu.
Podotýkam, že neexistoval žiadny zo zákonných dôvodov na nesprístupnenie požadovaných
informácií.
30 % povinných osôb pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií konalo v súlade so
zákonom o slobode informácií. Do tejto kategórie zaraďujem aj povinné osoby, ktoré síce
nesprístupnili požadované informácie, ale žiadosť vybavili zákonným spôsobom, to znamená, že
vydali písomné rozhodnutie o nevyhovení žiadosti. 70 % povinných osôb, ktorým bola zaslaná
žiadosť o sprístupnenie informácií konala pri jej vybavovaní v rozpore so zákonom o slobode
informácií.
9

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 28. novembra 2008, vydaný pod
spisovou značkou 4 AS 57/2007.
10
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26. septembra 2008, vydaný pod spisovou
značkou 1S 92/2007.
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Vykonaný výskum je nutné porovnať s informáciami poskytnutými povinnými osobami.
Z týchto údajov vyplýva, že povinné osoby sprístupňujú informácie na základe žiadosti v 99 %
prípadov, to znamená, že povinné osoby odmietnu sprístupniť informácie len v prípade 1 % žiadostí.
Táto hodnota nemá od roku 2001 do roku 2010 ani stúpajúcu ani klesajúcu tendenciu a počet
odmietnutých žiadostí o sprístupnenie informácií sa konštantne udržuje na čísle 1 %.
Dovolím si však vysloviť pochybnosť o hodnovernosti týchto povinnými osobami
poskytnutých informácií, pretože z vykonaného výskumu je jednoznačne zrejmé a preukázateľné, že
požadované informácie boli sprístupnené v celom rozsahu len v prípade 23 % povinných osôb
a vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom bolo len v prípade 30 %
povinných osôb.
Dovolím si tvrdiť, že údaje poskytnuté povinnými osobami vychádzajú z nedostatočnej
odbornej úrovne zamestnancov jednotlivých povinných osôb. S ohľadom na uskutočnený výskum
z oblasti práva na informácie, s ohľadom na uvedené závery a vyhodnotenie z vykonaného
výskumu možno jednoznačne konštatovať, že obrovským problémom vymožiteľnosti práva môže
v súčasnej dobe byť jeho aplikácia. Problém vymožiteľnosti práva v oblasti práva na informácie z
pohľadu aplikácie práva spočíva najmä v nedostatočnej odbornej úrovni a pracovnej morálke
pracovníkov orgánov verejnej správy, nevyvodzovaní zodpovednosti za nečinnosť, prípadne
nevyvodzovaní zodpovednosti za úmyselnú nezákonnosť.
Záverom pozitívne hodnotím všetky prijaté novelizácie zákona o slobode informácií, ktoré
posilňujú princíp transparentnosti v Slovenskej republike. Zároveň vítam novelizáciu Občianskeho
súdneho poriadku v časti § 250j ods. 6, podľa ktorého, ak sa nepreukáže existencia dôvodov pre
nesprístupnenie informácie, súd v rozsudku uloží osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa
osobitného predpisu povinnosť sprístupniť požadovanú informáciu. Predmetnou novelou
Občianskeho súdneho poriadku s účinnosťou od 1.1.2012 je príslušný súd oprávnený uložiť v rámci
preskúmania podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku povinnosť povinnej
osobe sprístupniť požadovanú informáciu.
Upozorňujem ale na možný problém s aplikáciou práva. Preto považujem za nevyhnutné
venovať sa popri skúmaniu práva na informácie z pohľadu de lege lata a z pohľadu návrhov budúcej
možnej právnej úpravy aj z pohľadu aplikácie práva.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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ZMĚNY V ODKLADNÉM ÚČINKU ŽALOBY PROTI ROZHODNUTÍ
SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Hana Vičarová Hefnerová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Česká právní úprava soudního řízení správního byla na počátku roku 2012 obohacena
o rozsáhlejší novelu, která ji zasáhla v mnoha směrech. Významným způsobem se dotkla rovněž
několika aspektů žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, včetně právní úpravy odkladného
účinku. Příspěvek se zabývá změnami právní úpravy v této oblasti – podmínkami pro přiznání
odkladného účinku, nutnosti rozhodnout o návrhu na jeho přiznání a lhůtě pro toto rozhodnutí a také
povinností odůvodnit takovéto rozhodnutí - jejím negativním či pozitivním hodnocením a případnými
návrhy de lege ferenda.
Klíčová slova: lhůta, návrh, odkladný účinek, odůvodnění, újma, veřejný zájem, žaloba proti
rozhodnutí správního orgánu, žalobce.
Abstract: In the area of administrative justice was the Czech legislation enriched at the beginning of
the year 2012 by extensive amendment, which influenced it in many ways. This amendment has
also significantly affected several aspects of the action against the decision of an administrative
body, including the legislation of suspensive effect. This paper deals with changes in legislation in
this area – conditions for granting suspensive effect, necessity of making decision about this
proposal and the deadline for making it and also about the obligation to justify such a decision – its
negative or positive evaluation and any proposals de lege ferenda.
Key words: action against the decision of an administrative body, deadline, injury, justification,
plaintiff, proposal, public interest, suspensive effect.
1

ÚVOD
České správní soudnictví bylo na počátku roku 2012 obohaceno rozsáhlejší novelou
soudního řádu správního (novela č. 303/2011 Sb.), kdy tato se stala účinnou přesně k 1. 1. 2012.
Změn doznala právní úprava soudního řízení správního celou řadu, nicméně velmi zajímavými se
jeví změny týkající se odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (dále jen
1
„žaloba“). V právní úpravě odkladného účinku došlo k nemalým a významným změnám.
2

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU
Pokud je ve správním soudnictví podána žaloba, tato nemá ze zákona odkladný účinek,
2
pokud soudní řád správní nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
Nicméně zákonodárce umožňuje soudu, aby v případě splnění jistých podmínek byl
usnesením žalobě odkladný účinek přiznán. Odkladný účinek tak může být žalobě přiznán za
splnění následujících podmínek: na návrh žalobce, po vyjádření žalovaného, pokud by výkon nebo
1

Základní právní úpravu odkladného účinku nalezneme v §73 s.ř.s., který se týká žaloby, nicméně
§107 s.ř.s. zabývající se odkladným účinkem kasační stížnosti odkazuje na právní úpravu
obsaženou v §73 s.ř.s. Dále v příspěvku jsou uvedeny příklady z judikatorní praxe, která se zabývá
odkladným účinkem většinou u kasační stížnosti, nicméně tuto judikaturu je možno použít i
v souvislosti s odkladným účinkem u žaloby.
2
Např. §23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); §222 odst. 2 zákona
č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon); §196 odst. 2 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

643

jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním
odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým
3
veřejným zájmem.
Před novelou soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) účinnou od 1. 1. 2012, podaná
žaloba rovněž neměla odkladný účinek ze zákona a rovněž jí mohl být přiznán, avšak za splnění
jinak modifikovaných podmínek. Původně se jednalo o podmínky stanovené takto: na návrh
žalobce, po vyjádření žalovaného, 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.
2.1

Intenzita možné újmy
Při srovnání nově zákonodárcem nastolených podmínek pro přiznání odkladného účinku a
původních podmínek, je možné spatřovat jinak nastavenou intenzitu újmy, která by mohla být
žalobci způsobena.
Z původních dvou podmínek - nenahraditelné újmy žalobcovy a nedotknutosti se
nepřiměřeným způsobem, nabytých práv třetích osob – vznikla jedna podmínka – nepoměrně větší
4
újma na straně žalobcově než újma, která může vzniknout jiným osobám.
Intenzita újmy, která musela či musí být způsobena pro přiznání odkladného účinku, prošla
5
6
jistým vývojem – od závažné újmy, přes újmu nenahraditelnou až po dnešní újmu nepoměrně
7
větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám. Nejdříve došlo
k vystupňování závažné újmy až k újmě nenahraditelné. Poté opět ke zmírnění intenzity vzniklé
újmy. Dále se budu zabývat pouze újmou nenahraditelnou a újmou nepoměrně větší, protože pouze
tyto se týkají odkladného účinku, na rozdíl od původní újmy závažné.
Za nenahraditelnou újmu v minulosti teorie považovala újmu nenapravitelnou a nezvratnou,
8
jejíž intenzitu však s.ř.s. ani nenaznačoval. Proto, aby byl žalobce v přiznání odkladného účinku
úspěšný, musel a i nadále musí újmu řádně specifikovat a konkretizovat, což je v praxi docela
problém. V praxi tak například Nejvyšší správní soud nepřiznal odkladný účinek kasační stížnosti,
která se týkala uložené pokuty - jen z velice obecného a nekonkretizovaného tvrzení žalobce, že
pokuta je příliš vysoká a její uložení by pro něj znamenalo závažnou ekonomickou újmu, když toto
9
tvrzení neopřel o žádné důkazy a nijak blíže nekonkretizoval své majetkové poměry. Nicméně je
nutno konstatovat, že v řízení o žalobě nemusí být ze zákona účastník řízení zastoupen osobou
s právním vzděláním. Může přicházet v úvahu možnost výzvy ze strany soudu k žalobci, aby doplnil
své podání týkající se přiznání odkladného účinku a stanovení lhůty pro toto doplnění (§37 odst. 5
s.ř.s.).
Jako nenahraditelnou újmu soudy judikovaly např. tyto situace: hrozící výkon rozhodnutí o
uložení pokuty fyzické osobě ve výši, která výrazně přesahuje prokázaný celoroční příjem rodiny se
10
dvěma nezletilými dětmi, uložení sankce v podobě zákazu řízení motorových vozidel, pokud se u
3

Aktuální koncept nepoměrně větší újmy a důležitého veřejného zájmu je totožný jako část
konceptu ohledně vyloučení odkladného účinku ústavní stížnosti v rámci ústavního soudnictví: §79
odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zní: „Ústavní soud může na návrh stěžovatele
odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným
zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí
osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti
může vzniknout jiným osobám.“
4
Pokud nahlédneme ještě hlouběji do minulosti - podle dřívější úpravy správního soudnictví, která
byla do 31. 12. 2002 zakotvena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bylo možno odložit
vykonatelnost rozhodnutí, jestliže by neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí hrozila
závažná újma.
5
Výše v poznámce zmiňovaná právní úprava do 31. 12. 2002 – avšak týkala se pouze odkladu
vykonatelnosti.
6
1. 1. 2003 – 31. 12. 2011
7
1. 1. 2012 - doposud
8
VOPÁLKA, Vladimír. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. s. 175
Beckova edice Komentované zákony. ISBN 80-7179-864-9.
9
Blíže: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2012, č. j. 8 As 91/2012-30.
10
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2003, č. j. 6 A 160/2002-46.
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11

dané osoby jedná o výkon zaměstnání, dále také bývá běžně přiznáván odkladný účinek žalobám
12
proti rozhodnutím o odstranění staveb a stavebním povolením.
Ohledně nově nastavené intenzity možné újmy lze usuzovat, že zákonodárce snížil
13
požadavky intenzity této újmy, což ostatně již konstatuje i judikatura. Nová právní úprava v oblasti
intenzity újmy otvírá větší a širší prostor pro žalobce. Jako nepoměrně větší újma, než jaká
přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, byl judikován Nejvyšším správním
soudem případ správního vyhoštění, které bylo uloženo žalobkyni. Jako důvod pro přiznání
odkladného účinku Nejvyšší správní soud judikoval, „že pro řádný výkon stěžovatelčina ústavního
práva na spravedlivý proces je třeba, aby stěžovatelka mohla setrvat na území České republiky do
skončení řízení o její kasační stížnosti. Byť je stěžovatelka v tomto řízení zastoupena advokátem,
nelze přehlédnout, že k právu na spravedlivý proces náleží i právo účastníka vystupovat v tomto
14
řízení osobně, (…).“ Ačkoli dle § 172 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců je žalobě proti
rozhodnutí o správním vyhoštění ex lege odkladný účinek přiznán, Nejvyšší správní soud v tomto
judikátu zohlednil a poukázal na vztah intenzity újmy k právu na spravedlivý proces. Naopak
v tomtéž případě nespatřoval Nejvyšší správní soud možnost vzniku nepoměrně větší újmy, než
která by vznikla jiným osobám, ve skutečnosti, že stěžovatelka má výrazné sociální, majetkové a
kulturní vazby k České republice, kde již pobývá sedm let a rovněž zde žije její dcera.
Dále např. Krajský soud v Brně jako nepoměrně větší újmu, než která může vzniknout jiným
osobám, považoval povinnost zaplatit pokutu ve výši 700 000,- Kč uloženou rozhodnutím správního
orgánu, nicméně v daném případě by musel žalobce vrátit i dotaci v řádu stovek milionů a rovněž by
mohlo dojít ze strany banky k vypovězení kontokorentního úvěru, čímž by nemohl být zajištěn běžný
chod žalobce. Újma, která bude zatímně způsobena státu – momentální nezaplacení pokuty ve výši
700 000,- Kč – je pro státní rozpočet zanedbatelná, na rozdíl od újmy, která může být způsobena
15
žalobci.
2.2

Důležitý veřejný zájem
Do 1. 1. 2012 bylo možné přiznat odkladný účinek také za předpokladu splnění podmínky, že
jeho přiznání nebude v rozporu s (jakýmkoli) veřejným zájmem. Nově nesmí být přiznání
odkladného účinku v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Touto konstrukcí zákonodárce opět
rozšířil škálu možností, kdy je možné odkladný účinek vzhledem k rozporu s veřejným zájmem
přiznat.
Na rozdíl od prokazování intenzity újmy na straně žalobcově, nemusí žalobce dokazovat, že
přiznání odkladného účinku nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Zde má šanci
žalovaný, aby prokázal, že v daném případě by tento rozpor vyvstal. Pokud tak ale neučiní, soud
odkladný účinek přizná, pokud z obsahu správního a soudního spisu rozpornost s veřejným zájmem
nevyplývá.
V oblasti ochrany životního prostředí je rozhodování o ne/přiznání odkladného účinku žalobě
velmi významné a důležité. Zde se musí možnost vzniku újmy posuzovat opravdu bedlivě vzhledem
k možným nedozírným následkům, které je možno ne/přiznáním odkladného účinku způsobit.
Nejvyšší správní soud například zamítl přiznat odkladný účinek kasační stížnosti, která směřovala
proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterému přecházelo rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí o povolení výjimky osobě zúčastněné na řízení (stavební společnost) dle §56 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů pro realizaci výstavby nové ubytovací kapacity. Dle Nejvyššího
správního soudu není neudělení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů rozhodnutím, které by bezprostředně osobě zúčastněné na řízení
způsobilo okamžitou újmu. A dále je dán v dané věci veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny,
16
kdy přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s tímto důležitým veřejným zájmem. Nejvyšší
11

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2003, č. j. 58 Ca 55/2003-41.
SPRATEK, Daniel. Odkladný účinek žaloby ve správním soudnictví. Bulletin advokacie. Praha:
Česká advokátní komora v Praze, 2008, č. 11, s. 41. ISSN 1210-6348. Dostupné z:
http://www.cak.cz/files/2291/BA_08_11.pdf
13
Usnesení Krajského soudu v Brně ze den 28. 5. 2012, č. j. 62 Af 44/2012-143.
14
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2012, č. j. 4 As 56/2012-58.
15
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2012, č. j. 62 Af 74/2011-56.
16
Blíže: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2012, č. j. 6 As 65/2012-86.
12
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správní soud tedy vtiskl ochraně životního prostředí a zvláště chráněným živočichům punc
17
důležitého zákonem chráněného veřejného zájmu.
Obecně ke změně podmínek pro přiznání odkladného účinku žaloby lze tedy shrnout, že
novelou č. 303/2011 Sb. došlo k rozvolnění těchto podmínek, za jejichž kumulativního naplnění
18
může soud žalobě odkladný účinek přiznat. Vzhledem k tomuto stavu je možno usuzovat na
kontinuálnost judikatury, přičemž by mělo dojít postupně i k rozšíření spektra případů, kdy bude
docházet k přiznávání odkladného účinku.
3

LHŮTY PRO ROZHODNUTÍ O NE/PŘIZNÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU ANEB NOVĚ
NASTOLENÁ POVINNOST O NÁVRHU NA PŘIZNÁNÍ ODKLADNÉHO ÚČINKU
ROZHODNOUT
Významný posun v otázce rozhodování o ne/přiznání odkladném účinku žaloby lze spatřovat
jednak v nově explicitně zákonem nastolené povinnosti soudu o takovémto návrhu rozhodnout a
jednak ve stanovení lhůt, do kdy tak má být učiněno.
3.1

Explicitně stanovená povinnost o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodnout
Významným přínosem novely je rovněž nově explicitně stanovena povinnost soudu o návrhu
na přiznání odkladného účinku žalobě rozhodnout. Původně se v s.ř.s. hovořilo jen o situaci, kdy
byly splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku. V takovém případě bylo povinností soudu
žalobě odkladný účinek přiznat.
Zákon však mlčel ohledně situace, kdy žalobce podmínky pro přiznání nesplňoval. Soudy si v
praxi s danou situací poradily tak, že takové návrhy usnesením zamítaly, případně vydávaly
usnesení o nepřiznání odkladného účinku. Tento postup byl zcela namístě. Nicméně i přesto
docházelo k situacím, kdy se soudy návrhem vůbec nezabývaly, tudíž o něm nerozhodly – ani
pozitivně, ani negativně.
Za dané právní situace existovala jedna možnost, kdy nebylo nutné o návrhu na přiznání
odkladného účinku rozhodnout, což uvedl i Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozsudků –
19
pokud bylo o meritu věci rozhodnuto bez prodlení. Kromě této odůvodnitelné situace však
docházelo také k jiným situacím, jež nebyly odůvodnitelné, kdy soudy nerozhodovaly o ne/přiznání
odkladného účinku. Byly to případy, kdy soudy prostě a jednoduše opomenuly rozhodnout o návrhu
na přiznání odkladného účinku a zjistily to až ve chvíli, kdy měly rozhodovat ve věci samé. Pokud se
však soud daným případem nezabýval bezodkladně, bylo takto opožděné rozhodnutí již přebytečné
20
a význam institutu odkladného účinku byl tak odsunut do pozadí.
Ve znění nové právní úpravy již tento nešvar ze strany soudů neobstojí, neboť explicitně je
dána povinnost o návrhu rozhodnout, čímž se posiluje i otázka právní jistoty účastníků řízení,
zejména osoby navrhující přiznání odkladného účinku.
3.2

Lhůty pro rozhodnutí o ne/přiznání odkladného účinku
O odkladném účinku musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu; pokud neexistuje
nebezpečí z prodlení, musí být rozhodnuto nejpozději do 30 dnů od podání návrhu. Je možné říci,

17

V souvislosti s ochranou životního prostředí dovozují správní soudy v řízeních, kde zájem na této
ochraně hájí dotčená veřejnost zvláštní modifikaci podmínek pro přiznání odkladného účinku –
srovnej blíže: SPRATEK, Daniel. Odkladný účinek žaloby ve správním soudnictví. Bulletin
advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2008, č. 11, s. 41. ISSN 1210-6348. Dostupné
z: http://www.cak.cz/files/2291/BA_08_11.pdf
18
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 4. 2012, č. j. 29 Af 22/2012-75
19
Blíže: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, č. j. 2 Azs 3/2003-44 - „O
návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle 107 s.ř.s. není nutné rozhodovat tam,
kde Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti věcně rozhodne bez prodlení, tedy ihned poté, co je
mu předložena, a po nezbytném poučení účastníků řízení, neboť za této situace nemohou
skutečnosti tvrzené jako důvod pro přiznání odkladného účinku nastat.“
20
Dále se jednalo ze strany Nejvyššího správního soudu např. i o situaci, kdy došlo k odmítnutí
kasační stížnosti, tudíž návrh na přiznání odkladného účinku byl bezpředmětný - Usnesení
Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2006, č.j. 1 Azs 19/2006-60.
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21

že institut odkladného účinku je specifickým typem předběžného opatření. Stejně tak, jak byla
novelizována lhůta pro vydání rozhodnutí o odkladném účinku, novelizoval zákonodárce lhůtu na
rozhodnutí o předběžném opatření.
Nabízí se otázka, zda maximální 30 denní lhůta není lhůtou zvolenou příliš dlouze. Pokud se
podíváme na lhůty týkající se rozhodování o předběžných opatřeních v civilním soudním řízení, jsou
stanoveny různě. Jako základní lhůta je stejně jako v s.ř.s. stanovena bezodkladnost rozhodnutí,
pokud není nebezpečí z prodlení, maximálně je nutno rozhodnout do 7 dnů ode dne, kdy byl návrh
22
podán. V občanském soudním řízení je tedy maximální lhůta pro rozhodnutí sedmidenní,
v soudním řízení správním 30 denní. S ohledem na širokou škálu a pestrost právní úpravy v oblasti
správního práva se jeví tato lhůta jako přiměřená.
Vždy je nutné vyhodnotit, jak moc závažná újma může nepřiznáním, či dlouhým
rozhodováním o ne/přiznání odkladného účinku vzniknout. Například pro oblast ochrany životního
prostředí si lze představit specificky stanovenou maximální lhůtu. V této právní oblasti byla, je a
bude tato otázka nanejvýš aktuální, neboť mnohé faktické činy a kroky investora (např. kácení
stromů a jiných porostů, odstraňování skrývky) posvěcené správním rozhodnutím mohou mít
nenávratné následky v oblasti životního prostředí. Zde by se správní soudnictví mohlo inspirovat
právní úpravou obsaženou v občanském soudním řádu a ve výjimečných případech – zde při
ochraně životního prostředí - jasně stanovit lhůtu, ve které je nutno rozhodnout. Jelikož je správní
agenda soudů agendou obšírnou, určitě by tato lhůta neměla být stanovena v řádu hodin (jako je
tomu v občanském soudním řízení ve výjimečných případech), ale v řádu dní, ideálně do 10 až
maximálně 15 dní.
3.3

Povinnost odůvodňovat usnesení o návrhu na přiznání odkladného účinku
Před 1. lednem 2012 nebyla v zákoně zakotvena povinnost odůvodňovat usnesení, kterým
se rozhodovalo o ne/přiznání odkladného účinku žalobě. Soudy se odůvodňování taktéž vyvarovaly
i s odkazem na §55 odst. 4 s.ř.s., který stanoví, že usnesení, jímž se řízení nekončí, nemusí
obsahovat odůvodnění. Jelikož rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku není
rozhodnutím konečným, byly splněny podmínky pro uplatnění tohoto postupu dle §55 odst. 4 s.ř.s. –
tedy rozhodnutí neodůvodňovat.
Jelikož se jednalo a jedná o rozhodnutí povahy dočasné, není proti němu přípustná dle § 104
odst. 3 písm. c) s.ř.s. kasační stížnost. Nicméně i přes tuto nepřípustnost podání kasační stížnosti,
je možno využít jiný prostředek ochrany práva a to ústavní stížnost.
Postoj Ústavního soudu k neodůvodňování rozhodnutí ohledně ne/přiznání odkladného
účinku se lišil – v jednom ze svých judikátů vyřkl, že se jedná o porušení Ústavou garantovaného
23
práva na spravedlivý proces. V jiném rozhodnutí argumentoval, že se jedná o postup souladný
24
s ustanoveními správního řádu soudního. Když jindy se vyjádřil tak, že projednání věci samé a
25
rozhodnutí v meritu věci je svou podstatou dalším prostředkem ochrany práv účastníků řízení.
I Nejvyšší správní soud se k dané problematice vyjádřil: „V řízení, v němž rozhodnutí soudu
o podaném, byť jen procesním (mezitímním) návrhu, je vázáno na splnění zákonných podmínek,
musí usnesení o zamítnutí takového návrhu, třebaže se jím řízení nekončí a účastníku se neukládá
žádná povinnost, obsahovat odůvodnění a nejde tudíž o případ aplikace ustanovení §55 odst. 4
26
s.ř.s.“ Nejvyšší správní soud se zde vyjádřil pouze ve vztahu k usnesení, jímž se zamítá návrh na
přiznání odkladného účinku, nicméně lze toto vztáhnout i na situaci, kdy dojde k přiznání
odkladného účinku žalobě, neboť stále je možno uvažovat o ústavní stížnosti.
21

§73 SŘS je ve vztahu speciality k ustanovení o předběžném opatření v § 38 a v případě žaloby
proti rozhodnutí připadá v úvahu jako jediný způsob, kterým lze pozastavit účinky napadeného
rozhodnutí.
22
Ve zvláštních případech je lhůta 24 nebo 48 hodinová. Viz. § 75c odst. 2 občanského soudního
řádu.
23
Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 310/04.
24
Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2005, sp. zn. III. ÚS 376/05.
25
Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. III. ÚS 665/06; K různým postojům
Ústavního soudu ohledně neodůvodňování rozhodnutí o ne/přiznání odkladného účinku srovnej
blíže:ŠTENCEL, Václav. (Ne)rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě ve
správním soudnictví a (ne)odůvodňování rozhodnutí. In Správní právo, 2008, číslo 7, s. 424-431.
26
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2005, č. j. 4 Azs 32/2005-64.
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Výše uvedené se od 1. 1. 2012 explicitně promítlo do právní úpravy, která již jasně stanoví
soudům povinnost odůvodňovat usnesení, jímž bylo o návrhu na přiznání odkladného účinku
rozhodnuto, a to ať už pozitivně, či negativně.
4

PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST?
K podání návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě je aktivně legitimován žalobce. Jedná
se o žalobce, který tvrdí, že výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by znamenaly pro něj
nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám.
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu však může být podána i z důvodu veřejného zájmu, a to
27
buď nejvyšším státním zástupcem, nebo veřejným ochráncem práv.
V obou výše uvedených případech nemůže dojít ke způsobení újmy přímo těmto dvěma
žalobcům osobně, neboť v řízení nehájí svůj vlastní zájem. Možnost podat samotnou žalobu ale již
ne návrh na přiznání odkladného účinku je řešením poněkud nekoncepčním, přetrvávajícím
v soudním řádu správním již několik let.
Ačkoli se sama aktivní legitimace pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
z důvodu závažného veřejného zájmu rozšířila novelou č. 303/2011 Sb., z nejvyššího státního
zástupce nově i na veřejného ochránce práv, zákonodárce již toto nepromítl do ustanovení o aktivní
legitimaci v případě podání návrhu na přiznání odkladného účinku.
5

ZÁVĚR
Lze shrnout, že právní úprava soudního řízení správního, obohacená novelou č. 303/2011
Sb., doznala výrazných změn v problematice týkající se odkladného účinku.
Pokud se jedná o podmínky pro jeho přiznání, je možno konstatovat, že judikatura v této
oblasti by měla zůstat kontinuální s rozšiřujícími se tendencemi ve spojení s nově
nastavenou intenzitou újmy, která by mohla být způsobena, a s intenzitou rozpornosti s veřejným
zájmem.
Ke zrychlení a zefektivnění správního soudnictví by měly přispět i lhůty, které nově stanoví
s.ř.s. explicitně pro rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku. K posílení právní jistoty
přispívá i jasně stanovená povinnost soudu vždy o návrhu na přiznání odkladného účinku
rozhodnout a neopomíjet jej a rovněž jej řádně odůvodnit.
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VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA
A MOŽNOSŤ ICH NÁHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE1
Anton Martvoň
Univerzita Komenského v Bratislave – Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich
náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej
úpravy.
Kľúčové slová: trovy správneho konania, platenie a náhrada trov správneho konania, náhrada trov
správneho konania v správnom súdnictve, správne konanie, správne súdnictvo.
Abstract: This contribution is dedicated legislation of the costs of the administrative proceedings
and the possibility of recovery the costs under the administrative justice, as well as the proposal
addressing the deficits of the legislation.
Key words: the costs of the administrative proceedings, the payment and the replacement costs of
the administrative proceedings, the replacement costs of the administrative proceedings in the
administrative justice, the administrative proceeding, administrative justice.
1

VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NÁHRADY
V SPRÁVNOM SÚDNICTVE
Najdôležitejšie je najskôr v úvode objasniť a rozobrať pojem a úpravu trov vzniknutých
v rámci správneho konania.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) ich upravuje vo svojom § 31 ako trovy správneho konania (resp. trovy konania), no
predmetná úprava je dosť všeobecná, stručná a neupravuje priamo pojmové vymedzenie trov
správneho konania (resp. trov konania). Preto pri nej dochádza často k extenzívnemu výkladu
spomínaného pojmu. Trovy správneho konania možno chápať i ako náklady správneho konania.
Pojmovo ich možno vymedziť ako všetky vynaložené výdavky v správnom konaní zo strany
správneho orgánu, účastníkov správneho konania a ich zástupcov, ďalej tretích osôb (napr.
súdnych znalcov, svedkov, tlmočníkov, prekladateľov), alebo zúčastnených osôb v správnom
konaní. Tieto vynaložené výdavky musia súvisieť s konkrétnym právnymi úkonmi urobenými priamo
alebo v súvislosti s predmetným správnym konaním. V správnom súdnictve s
Trovy, resp. náklady správneho konania, ktoré v súvislosti s výkonom verejnej správy
vznikajú, môžu byť osobnej alebo vecnej povahy. Taktiež možno rozdeliť trovy správneho konania
na tie, ktoré znáša správny orgán a ktoré znášajú účastníci správneho konania alebo trovy
správneho konania vzniknuté zavinením a bez zavinenia subjektom správneho konania.
Za osobné náklady správneho konania, ktoré znáša i správny orgán i účastník správneho
2
konania možno považovať hlavne náklady spojené s platmi ich zamestnancov. Za vecné náklady
správneho konania znášané hlavne správnym orgánom potom sú považované prevažne náklady
spojené s prevádzkovaním budov správnych orgánov a s ich zabezpečením, resp. s technickým
vybavením, ale i ďalšie vecné náklady priamo spojené so správnym konaním, ako je poštovné,
odmeny pre znalcov (tzv. znalečné), tlmočné (resp. prekladateľské), svedočné, telekomunikačné
náklady, kopírovacie (resp. rozmnožovacie) náklady, náklady spojené s obstaraním potrebných
údajov z určitých verejných i neverejných registrov, náklady spojené s predložením listiny alebo
s ohliadkou vzniknuté osobe, ktorá nie je účastníkom správneho konania. Medzi výdavky tvoriace
trovy správneho konania možno zaradiť aj náklady spojené s nevyhnutnými úkonmi na odvrátenie
1

Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja,
číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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hroziacej škody a so zabezpečením vecí, ktoré sa majú zničiť, urobiť nepotrebnými alebo ktoré sú
3
potrebné na vykonanie dôkazov. Trovami správneho konania, ktoré znáša priamo účastník
správneho konania alebo jeho zástupca, sú hlavne cestovné a dopravné náklady, náklady na
ubytovanie, na stravu, na oblečenie, na zastupovanie v konaní, ale i jeho telekomunikačné náklady,
správne poplatky, trovy vznikajúce pri zaobstaraní predpísaných podkladov a listín, ktoré tvoria
prílohy jeho podania, náklady súvisiace so sprevádzajúcou osobou na konanie v prípade, že ide
o telesne postihnutú osobu, ako aj mzdu, o ktorú preukázateľne prišiel účastník správneho konania
v dôsledku jeho účasti na správnom konaní (tzv. ušlá mzda účastníka správneho konania). Ostatné
trovy (resp. náklady) správneho konania znáša konajúci správny orgán.
V zmysle článku 47 Ústavy SR má každý právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými
štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania (za podmienok ustanovených
osobitným zákonom), pričom ak niekto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie toto konanie,
tak má právo na tlmočníka. I keď správny poriadok nemá žiadne ustanovenie o tlmočníkoch, tak
práve na základe spomínaného článku 47 Ústavy SR náklady spojené s tlmočením znáša a uhrádza
správny orgán.
Taktiež v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín
v aktuálnom znení občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine,
má právo v úradnom styku v určenej obci (kde občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami
patriacimi k národnostnej menšine s trvalým pobytom v nej a tvoria podľa dvoch po sebe
nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej pätnásť percent jej obyvateľov) komunikovať v
ústnom a písomnom styku pred orgánmi verejnej správy (vrátane predkladania písomných listín
a dôkazov) aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v
jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou vydávania zákonom
určených verejných listín. Zároveň rozhodnutie orgánu verejnej správy v správnom konaní
v predmetnej obci sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na
požiadanie, vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny. Taktiež aj rodný list,
sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia v predmetnej
obci sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V
pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy preto
vytvorí podmienky na uplatnenie spomínaného práva komunikácie v úradnom styku adekvátnym
spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na vybavovanie vecí v jazyku národnostnej
4
menšiny. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v
sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste a náklady na zamestnávanie zamestnanca
ovládajúceho jazyk národnostnej menšiny alebo na tlmočníka (resp. prekladateľa) znáša ako svoje
trovy správneho konania sám orgán verejnej správy.
Špeciálnou výnimkou je osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku
základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, môže v úradnom styku so správnym orgánom
používať svoj materinský jazyk. Správne orgány sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom
požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo
5
overenú príslušnými orgánmi Českej republiky. V takomto prípade trovy správneho konania
nevznikajú.
V zmysle § 5 zákona č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb v aktuálnom
znení majú nepočujúce osoby pri riešení ich základných životných problémov v styku so správnymi
orgánmi právo na tlmočníka posunkovej reči, pričom sa im poskytne bezplatne na náklady (resp.
trovy) správneho orgánu pred ktorým sa vedie správne konanie s výnimkou prípadov určených
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Čo sa týka nákladov v správnom konaní súvisiacich s odmenami znalcov, prekladateľov
a tlmočníkov za nimi vyhotovené znalecké posudky, za tlmočenie, za urobené preklady alebo za
posudkovú činnosť, teda tzv. znalečné a tlmočné, tak ich výpočet osobitne a rámcovo upravuje § 3
zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v aktuálnom znení a konkrétne ich upresňuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.
3
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491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov v aktuálnom znení. Tak ako už bolo vyššie spomenuté, tak trovy
správneho konania súvisiace priamo so znalečným alebo s tlmočným znáša väčšinou správny
orgán okrem prípadov, keď si znalca, prekladateľa alebo tlmočníka na vlastné trovy priamo ustanoví
alebo si ich služby v súvislosti s určitými úkonmi v správnom konaní objedná priamo sám účastník
správneho konania (napr. v zmysle § 18 odseku 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle v aktuálnom
znení).
Správny poriadok síce neuvádza konkrétne rozdiely medzi pojmami platenie, hradenie
alebo náhrada trov správneho konania, no dá sa povedať, že platenie a hradenie trov správneho
konania sú synonymá, pričom rozdiel je však medzi platením a náhradou trov správneho konania.
Vynaložené trovy správneho konania si platí, resp. znáša každý subjekt alebo procesná strana
správneho konania samostatne, pričom náhradu trov správneho konania je povinný uhradiť ten
subjekt konania, ktorého priamym zavinením predmetné trovy konania vznikli (napr. keď sa
nedostaví riadne predvolaný svedok na správne konanie), pričom za normálnych okolností by sa to
nestalo. Z pohľadu platenia alebo náhrad trov správneho konania preto nie je podstatný úspech
v predmetnom správnom konaní a je jedno, že kto bude úspešný v predmetnom správnom konaní.
Ide o tzv. zásadu solidarity platenia (resp. hradenia, úhrady) trov správneho konania alebo
o tzv. zásadu znášania trov správneho konania samotnými subjektmi správneho konania. Táto
zásada však neplatí v prípade pokiaľ ide o platenie trov konania v inom konaní napríklad
občianskom súdnom konaní, kde platí zásada úspechu v konaní. Podstata súčasnej platnej úpravy
v správnom poriadku spočíva v tom, že trovy správneho konania, ktoré vznikli správnemu orgánu,
znáša (resp. si platí) priamo tento správny orgán sám. Trovy správneho konania, ktoré v správnom
konaní vznikli účastníkovi správneho konania, znáša sám priamo každý účastník správneho
konania. Trovy správneho konania, ktoré v správnom konaní vznikli zúčastnenej osobe, tak priamo
sama znáša dotknutá zúčastnená osoba.
V praxi vo všeobecnosti pri správnom konaní v širšom zmysle je však zásada znášania trov
správneho konania samotnými subjektmi správneho konania (resp. zásada solidarity platenia trov
správneho konania) modifikovaná niekoľkými spôsobmi:
a) trovy konania znáša výlučne správny orgán;
b) niektoré trovy správneho konania (napr. za znalecké posudky, za výsledky laboratórnych skúšok
alebo za preklady) sa nepriamo presúvajú na účastníkov správneho konania tak, že sú súčasťou
kvázi predprocesného štádia konania a ich výsledky sú prílohami podania, ktorým sa začína
správne konanie;
c) povinnosť uhradiť trovy správneho konania v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré znášal
správny orgán, sa uloží účastníkovi správneho konania vo forme správneho poplatku, a to:
1.) v skutočnej výške vzniknutých trov správneho konania,
2.) paušálnou sumou (napr. v priestupkovom konaní) alebo
3.) percentuálnym základom (napr. pri náhrade nákladov v colnom konaní);
d) v zmysle osobitných právnych predpisov povinnosť uhradiť trovy konania nemožno uložiť, resp.
z osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania čiastočne alebo úplne
6
upustiť.
Ako už bolo vyššie uvedené, tak v zmysle § 31 odseku 2 správneho poriadku môže správny
orgán uložiť rozhodnutím účastníkom správneho konania, zúčastneným osobám, tretím osobám
(teda svedkom a znalcom), aby nahradili trovy, ktoré vznikli správnemu orgánu ich zavinením.
Zároveň môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vznikli ich zavinením, ostatným účastníkom
(resp. subjektom) správneho konania, napr. neospravedlnenou neúčasťou na správnom konaní
alebo nepredložením listiny alebo veci ako dôkazu na správnom konaní. Teda uloží sa povinnosť
nahradiť trovy správneho konania vzniknuté zavinením jedného subjektu správneho konania
druhému subjektu správneho konania, a to výrokom rozhodnutia, ktorého súčasťou je aj uvedenie
konkrétneho subjektu správneho konania, ktorému sa spomínané trovy správneho konania majú
nahradiť. Je potrebné však uviesť, že o povinnosti nahradiť zavinením vzniknuté trovy správneho
konania rozhoduje príslušný správny orgán priamo v meritórnom rozhodnutí v celej veci alebo podľa
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okolností prípadu v osobitnom samostatnom rozhodnutí aj bez návrhu, no s prípustnosťou odvolania
so suspenzívnym (resp. s odkladným) účinkom.
Správny poriadok však nerieši prípad, keď dôvodom zakladajúcim právo na náhradu trov
správneho konania je dôvod na strane konajúceho správneho orgánu v predmetnom správnom
konaní (napr. z dôvodu neodbornosti zamestnanca správneho orgánu pri požadovaní predloženia
v správnom konaní preloženej listiny prekladateľom z českého jazyka do slovenského jazyka). Pri
nedostatku pozitívnej úpravy niektorí odborníci zastávajú názor, že ak nedôjde k dobrovoľnej
náhrade trov správneho konania zo strany konajúceho správneho orgánu, tak sa možno náhrady
trov správneho konania zo strany poškodeného subjektu správneho konania domáhať voči
konajúcemu správnemu orgánu z titulu náhrady za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
7
v aktuálnom znení.
Konajúci správny orgán nahradí svedkovi v správnom konaní tzv. svedočné, čo predstavujú
hotové výdavky svedka a mzda, ktorá mu preukázateľne ušla (tzv. ušlá mzda), pričom za hotové
výdavky sa považujú cestovné, stravné a nocľažné. Čo sa týka ušlej mzdy (nie však straty na
zárobku alebo ušlého zisku), tak o nároku svedka – zamestnanca na náhradu ušlej mzdy
vypočítaného na základe pracovnoprávnych predpisov rozhoduje správny orgán na základe
predloženého potvrdenia od zamestnávateľa, u ktorého svedok je zamestnaný a poberá nejaký druh
príjmu. Pri svedkoch – samostatne zárobkovo činných osobách, predstaviteľoch právnických osôb
poberajúcich odmenu za ich funkciu alebo pri slobodných povolaniach (napr. pri súkromných
lekároch, notároch alebo pri advokátoch) je situácia zložitá, nakoľko správny poriadok hovorí iba
o náhrade ušlej mzdy a nie o náhrade straty na zárobku alebo ušlého zisku, a preto náhrada straty
na zárobku alebo náhrada ušlého zisku u spomínaných osôb priamo z dikcie správneho poriadku
nevyplýva a nezakladá sa ňu nárok. Preto sme toho názoru, že ani nie je súčasťou svedočného.
Celkový nárok na svedočné si však svedok musí uplatniť v hmotnoprávnej lehote najneskôr
do troch dní odo dňa konania výsluchu v správnom konaní, inak mu tento nárok prekluzívne zanikne
bez možnosti odpustenia zmeškania tejto lehoty zo strany správneho orgánu.
Je potrebné taktiež spomenúť, že v zmysle správneho poriadku náklady spojené s
predložením listiny alebo s ohliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom správneho konania
(resp. zúčastnenou osobou), uhrádza konajúci správny orgán, ktorý ich znáša potom ako svoje trovy
správneho konania. Môže ísť o obdobné náklady, ako sa uhrádzajú svedkovi, pričom na uplatnenie
tohto nároku priamo zákon neustanovuje žiadnu hmotnoprávnu lehotu, no teoreticky môže byť
primerane určená i konajúcim správnym orgánom na základe § 27 odseku 1 správneho poriadku.
Rozhodnutie o trovách správneho konania môže, no nemusí byť súčasťou rozhodnutia
správneho orgánu vo veci samej. Príslušný správny orgán ho môže vydať nielen po skončení
8
správneho konania, ale aj ešte počas jeho priebehu. Dôležité však je, že pokiaľ správny orgán
o trovách správneho konania vôbec nerozhodol, tak je to nepreskúmateľné súdom v správnom
9
súdnictve, nakoľko chýba predmet súdneho preskúmania. A toto vnímam ako jeden z vážnych
nedostatkov súčasnej právnej úpravy správneho súdnictva a správneho konania.
V rámci súdneho konania týkajúceho sa správneho súdnictva je náhrada trov konania
upravená všeobecne aj osobitne. V rámci správneho súdnictva je dôležitá práve osobitná úprava
náhrady trov súdneho konania obsiahnutá konkrétne v § 250h ods. 2, § 250k ods. 1 a 2, § 250t ods.
5 a 6, § 250v ods. 5 a 6 (ďalej len „osobitná úprava náhrady trov súdneho konania“) v rámci piatej
časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky súdny poriadok“).
Všeobecná úprava náhrady trov súdneho konania je síce obsiahnutá v § 137 až § 151a
v tretej časti tretej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, no okrem § 250h ods.2 skoro celá
osobitná úprava náhrady trov súdneho konania hlavne obsiahnutá v § 250k ods. 1 vylučuje čo i len
primerané použitie úpravy od § 142 Občianskeho súdneho poriadku, nakoľko by potom osobitná
úprava náhrady trov súdneho konania v rámci správneho súdnictva nemala svoje opodstatnenie. Na
osobitnú právnu úpravu náhrady trov súdneho konania, resp. správneho súdnictva sa vzťahujú iba
7
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ustanovenia všeobecnej úpravy vymedzenia pojmu trovy súdneho konania, ich druhy a ich platenie
vymedzené v § 137 až 141a Občianskeho súdneho poriadku. Na tomto mieste je potrebné
skonštatovať, že na rozdiel od správneho poriadku, tak Občiansky súdny poriadok jasne rozlišuje
medzi platením a náhradou trov konania (teda súdneho).
V § 137 Občianskeho súdneho poriadku sú vymedzené trovy súdneho konania taktiež iba
demonštratívne a to tak, že sú nimi „najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane
súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena
notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada výdavkov
právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, odmena
správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom
advokát“. No je dôležité skonštatovať, že chýba na tomto mieste v Občianskom súdnom poriadku
jasné ustanovenie, ktoré by sa dotýkalo možnosti nahradenia trov správneho konania, ktoré vznikli
žalobcovi v súvislosti s vydaním rozhodnutia v správnom konaní, ktoré sa na súde po nadobudnutí
jeho právoplatnosti napáda a žiada sa preskúmať. Pri trovách a nákladoch v správnom konaní, ktoré
vznikli žalobcovi v súvislosti s nečinnosťou správneho orgánu alebo v súvislosti s nezákonným
zásahom správneho orgánu to tiež nie je priamo upravené. Samozrejme, že dá sa ísť teoreticky cez
inštitút náhrady škody spôsobenej správnym orgánom, ktorá vznikla žalobcovi v súvislosti
s nezákonným alebo nesprávnym rozhodnutím, resp. s nečinnosťou alebo s v súvislosti
s nezákonným zásahom správneho orgánu. No má to však jeden háčik, a to, že v mnohých
prípadoch je ťažko zdôvodniteľné, že práve niektoré náklady konania, ktoré vznikli žalobcovi
v súvislosti so správnym konaním, či boli oprávnené, dôvodné a či sú vôbec súčasťou škody, ktorá
mu vznikla nekonaním, konaním alebo rozhodovaním správneho orgánu. Všetko je to pri tom
zároveň podmienené minimálne čiastočnou úspešnosťou predmetného súdneho konania v rámci
správneho súdnictva. Preto procesnými predpokladmi na priznanie náhrady trov konania podľa §
250k Občianskeho súdneho poriadku sú čiastočný alebo úplný úspech žalobcu, neexistencia
dôvodov hodných osobitného zreteľa (ktoré existujú v okolnostiach prípadu) brániacich priznaniu
trov súdneho konania a žalobca sa nesmel výslovne zriecť náhrady trov súdneho konania.
Totiž práve predmetné znenie § 250k Občianskeho súdneho poriadku ustanovuje, že ak mal
žalobca v súdnom konaní úspech celkom alebo sčasti, tak mu súd proti žalovanému prizná právo na
úplnú alebo čiastočnú náhradu trov súdneho konania. Ak bolo rozhodnutie správneho orgánu
zrušené z dôvodov, že bolo rozhodnutie vydané na základe neúčinného právneho predpisu alebo je
nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôvodu, že spisy neboli
predložené, alebo bolo zrušené preto, že rozhodnutie vydal orgán, ktorý na to nebol podľa zákona
oprávnený, tak súd žalobcovi prizná úplnú náhradu trov konania. Súd môže tiež rozhodnúť, že sa
náhrada trov súdneho konania celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného
zreteľa. Ak však po zrušení rozhodnutia správneho orgánu došlo k vydaniu nového rozhodnutia,
ktoré sa k novej žalobe opäť zrušilo preto, že sa správny orgán odchýlil od právneho názoru
vysloveného v prvom rozsudku súdu bez toho, aby došlo k zmene skutkového alebo právneho
stavu, uloží súd správnemu orgánu, aby žalobcovi nahradil všetky trovy súdneho konania. No podľa
môjho názoru taktiež tu nie je jasne zakotvené, či sa to týka aj náhrady trov konania vzniknutých v
rámci správneho konania, pričom pokiaľ správny orgán o trovách správneho konania v rámci
správneho konania nerozhodol (napr. účelovo) alebo ich účastníkovi nepriznal a chýba o nich
zmienka (resp. ustanovenie) v enunciáte rozhodnutia, tak je toto rozhodnutie správneho orgánu
dokonca z pohľadu náhrady trov správneho konania nepreskúmateľné súdom v správnom
súdnictve, nakoľko chýba predmet súdneho preskúmania.
To isté však teoreticky všetko platí aj vo vzťahu k úspešnej žalovanej strane (teda vo vzťahu
k žalovanému správnemu orgánu) v správnom súdnictve, kde nemožnosť priznania náhrady trov
konania úspešnému žalovanému (napr. pri zamietnutí žaloby žalobcu), by sa tiež mohla chápať ako
narušenie zásady rovnosti účastníkov konania. A to aj v prípade, keď je žalovaný správny orgán
zastúpený advokátom. Hoci žalovaný správny orgán si náhradu trov súdneho konania (a v rámci
nich aj náhradu trov správneho konania) prevažne neuplatňuje, tak s ohľadom na ustanovenie §
250h ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku umožňujúceho priznanie náhrady trov konania
žalovanému správnemu orgánu v prípade zastavenia konania, nemožno celkom vylúčiť, aby
žalovanému správnemu orgánu nebola priznaná náhrada účelne vynaložených a jasne
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preukázaných nákladov ako trov súdneho konania v prípade úspechu v konaní (t. j. ak žaloba bola
10
zamietnutá).
Záverom si dovolím uviesť, že náhradu trov správneho konania si v súčasnosti na základe
platnej právnej úpravy nemožno uplatniť v rámci náhrady trov súdneho konania vzniknutých v
správnom súdnictve. Riešením by bolo zakotviť možnosť sporovým stranám uplatniť si i náhradu
trov správneho konania v rámci náhrady súdnych trov vzniknutých v správnom súdnictve priamo do
Občianskeho súdneho poriadku alebo zakotviť možnosť súdneho prieskumu právoplatného
rozhodnutia správneho orgánu z pohľadu výšky alebo nepriznania náhrady trov správneho konania,
pokiaľ by išlo o nezákonné alebo nesprávne rozhodnutie správneho orgánu, alebo pokiaľ správny
orgán vo svojom rozhodnutí vôbec nerozhodol o náhrade trov správneho konania preukázateľne
vzniknutých účastníkovi správneho konania.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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KONFLIKT MIMORIADNYCH OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
SPRÁVNEHO KONANIA V EXEKUČNOM KONANÍ
Libor Samec
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na právne následky mimoriadnych opravných prostriedkov
využívaných v správnom konaní a ich konflikt s prebiehajúcim exekučným konaním vedených
súdnym exekútorom.Poukazuje na rozdielnu pôsobnosti obranných prostriedkov v exekučnom
konaní z hľadiska právomoci exekučného súdu v prípade namietaného postupu správneho orgánu
pri vydávaní rozhodnutia.Príspevok sa zameriava hlavne na účinky povolenej obnovy konania a jej
dôsledkov na vlastnícke práva dobromyseľne nadobudnuté v exekučnom konaní z pohľadu právnej
istoty .Stručne prezentuje niektoré možné právne nástroje nápravy z titulu kompenzácia
negatívnych dôsledkov zrušeného právoplatného rozhodnutia správneho orgánu.
Kľúčové slová: obnova konania, mimoriadny opravný prostriedok, správny orgán, rozhodnutie,
exekučné konanie.
Abstract: The contribution draws attention to the legal consequences of extraordinary remedies
applied within an administrative procedure and their conflict with ongoing distraint proceedings
conducted by a court-appointed distrainer. It highlights the different applicability of legal remedies
within distraint proceedings in terms of the powers of a distraint court upon an objection being made
to the actions of an administrative authority in issuing a decision. The contribution deals particularly
with the effects of permitted renewal of proceedings and its implications for proprietary rights
acquired in good faith within distraint proceedings in the light of legal certainty. It briefly presents
some possible means of judicial relief by virtue of compensation for the negative implications of
annulment of a final and conclusive decision of an administrative authority.
Key words: renewal of proceedings, extraordinary remedy, administrative authority, decision,
distraint proceedings.
Právna úprava:
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), ďalej v texte len (Správny
poriadok)Výkon rozhodnutia, ktorý realizuje samotný správny orgán aplikuje pri jeho výkone právne
normy správneho poriadku.
1- §62 Obnova konania SP, lehoty sú upravené §63SP
2- §65 Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
3- §69Konanie o proteste prokurátora
4- §70Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom
5-§78 Vymáhanie peňažných plnení
Zákon NR SR č. č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov , ďalej v texte len (Exekučný poriadok)
1- §38 Návrh na vykonanie exekúcie
2- §50 Námietky proti exekúcii
3- §57 Zastavenie exekúcie
4- §61 Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené
5- §63 Spôsoby vykonávania exekúcie
Zákon NR SR č.514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o
zmene niektorých zákonov
1-§5 a §6 Nezákonne rozhodnutie
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1

ÚVOD
Z dôvodu potreby naliehavosti upozorniť na problémy vychádzajúcich z praxe pri vymáhaní
pohľadávok správnych orgánov v exekučnom konaní, sa budeme v našom príspevku ďalej z
mimoriadnych opravných prostriedkov venovať len OBNOVE KONANIA podľa §62 Správneho
poriadku.
Tento mimoriadny opravný prostriedok je zdrojom konfliktu začatého exekučného konania,
pravdepodobne preto, že:
1- je v jeho dispozičnej moci povinného (účastníka správneho konania)
2- je najjednoduchšie využiteľný
3 - relatívne dlhá doba možnosti jeho využitia
4 -k jeho použitiu ho motivuje až obmedzeniami majetkových práv v exekučnom konaní
Môžeme tiež hovoriť, že exekučné konanie je v odľahčenom zmysle "ďalším opravným
prostriedkom"
resp. nástrojom, spätnej kontroly správnosti postupu správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutí.
2

PREDPOKLADY EXEKUČNÉHO KONANIA
Vykonateľné rozhodnutie správneho orgánu je spôsobilým exekučným titulom pre podanie
návrhu na vykonanie exekúcie podľa ust.§38 Exekučného poriadku ako aj podľa §71 Správneho
poriadku.
Vykonateľnosť rozhodnutia je časom obmedzený úsek práva vyžadovať od zaviazanej strany
aj proti jej vôli splnenie povinnosti uloženej v rozhodnutí.
V správnom konaní je tento úsek ohraničený lehotou do 3 rokov (§71 ods.3 Správneho poriadku )
Jedná sa o prekluzívnu lehotu, v ktorej musí správny orgán nariadiť výkon rozhodnutia, začína
plynúť deň po uplynutí lehoty na dobrovoľné splnenie povinnosti. To znamená, že po jej uplynutí
právo v ňom priznané zaniká.
Zákon na uvedenú lehotu viaže len nariadenie výkonu rozhodnutia, nie samotné
1
uskutočnenie, resp. ukončenie výkonu rozhodnutia.
V určitých prípadoch tak, môže isť aj o rozhodnutia, ktoré nie sú právoplatné.
Pre porovnanie právoplatné rozhodnutia súdov sa môžu vykonať v premlčacej lehote 10
rokov, (§110 Občianskeho zákonníka) začiatkom lehoty je deň, v ktorom sa malo podľa rozhodnutia
plniť. Uplynutie lehoty neznamená na rozdiel od správneho rozhodnutia zánik práva ale iba jeho
premlčanie, to znamená, že aj po jej uplynutí je možné vymáhať jeho plnenie ,ktoré je však závisle
od toho či druhá strana vznesie námietku premlčania alebo nie.
Zákonné podmienky odkladného ( suspenzívneho) účinku odvolania upravuje §55 ods.2
Správneho poriadku, sú to:
1. naliehavý všeobecný záujem,
2. nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania, alebo niekto iný
nenahraditeľnú ujmu
3. odkladný, účinok odvolania tiež nemožno vylúčiť ak tak ustanovuje osobitný zákon
Pretože, ide o zásah do práv účastníka konania ako aj právnych zásad na ktorých je
koncipovaný Správny poriadok je potrebné vylúčiť svojvôľu správneho orgánu. Z tohto dôvodu
naliehavosť vylúčenia suspenzívneho účinku odvolania musí vždy riadne odôvodniť.
2
Ústavný súd k otázke všeobecného záujmu sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti vyjadril (I. ÚS
402/08) Zákonný pojem všeobecného záujmu je na ústavnej úrovni stotožnený s pojmom
verejného záujmu, ktorý prináša prospech (majetkový alebo iný) všetkým občanom alebo
mnohým občanom, a nie jednotlivcom.
V prípade, ak správny orgán nevykonáva výkon rozhodnutia sám, ale podá návrh na
vykonanie exekúcie podľa §38 Exekučného poriadku súdnemu exekútorovi, vykonávací proces
tohto rozhodnutia sa dostáva z oblasti verejného práva do právneho prostredia Exekučného
poriadku so subsidiarnou pôsobnosťou Občianskeho súdneho poriadku, teda do oblasti civilného
práva.
Tento transfer je v časti:
1

POSTACH, P., HAŠANOVÁ, J., Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 1.
vydanie. Praha : C. H. Beck. 2012, s. 316.
2
Nález Ústavného súdu SR spis.zn. I. ÚS 402/08 zo dňa 1.7.2009
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3

-

jeho vykonávacej (čo je spoločný znak so Správnym poriadkom )
v časti využívania opravných prostriedkov
V námietkovom konaní skúma súd len samotné podmienky výkonu exekučného
procesu, prostriedkami Exekučného poriadku v subsidiarnom pôsobení Občianskeho
súdneho poriadku.S prenesenou pôsobnosťou výkonu rozhodnutia do inej oblasti práva v akej je
vydávané samotné správne rozhodnutie súvisí aj konflikt mimoriadnych opravných prostriedkov
správneho poriadku.
Z dôvodu nedostatku právomoci nemá exekučný súd možnosť skúmať prípadné
pochybenia správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutia v správnom konaní, a to ani vtedy,
keby ich povinný priamo namietal.
Podľa §50 ods.1 Exekučného poriadku povinný môže vzniesť u exekútora povereného
vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti
exekúcii ak:
po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku
bránia jeho vykonateľnosti
z iných dôvodov (bližšie nešpecifikovaných) pre ktoré je exekúcia neprípustná
oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom
titule.
V prípade, ak povinný namieta porušenie svojich práv zo strany správneho orgánu pri
vydávaní rozhodnutia (exekučného titulu) tieto námietky súd vyhodnotí spravidla ako nedôvodné.
Súdny exekútor vydá exekučný príkaz v dôsledku toho sa zmenia vlastnícke práva, ktoré z
dispozície povinného prechádzajú na iné osoby .napr. oprávneného, vydražiteľa, súdneho
exekútora.
Následné podanie mimoriadneho dovolania s objektívnou lehotou 3 rokov môže tieto v
dobrej viere nadobudnuté majetkové práva značne ohroziť a to aj vtedy ak samotné exekučné
konania je už dávno ukončené vymožením povinnosti uloženej v napadnutom rozhodnutí správneho
orgánu.
Právna neistota takto nadobudnutých práv je z tohto uhlu pohľadu podľa nášho názoru z
neprimerane dlhá.
3

OBNOVA KONANIA (NOVATIO) §62 AŽ §64 SPRÁVNEHO PORIADKU.
Obnova konania je mimoriadny spôsob preskúmavania právoplatných rozhodnutí správnych
orgánov a na jej základe je možné zrušiť takéto nezákonne rozhodnutia, ktoré boli vydané v rozpore
so zásadou materiálnej pravdy, podľa ktorej musia rozhodovanie správnych orgánov vychádzať zo
4
spoľahlivo zisteného stavu veci.
S uvedeným názorom možno súhlasiť, treba však poznamenať, že dôvod obnovy môže byť v
podstate aj chybný procesný postup správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutia, kedy bolo
účastníkovi konania odňaté možnosť zúčastniť sa na konaní. (§62 pism.c), hoci správny orgán
správne zistil a právne kvalifikoval skutkovú podstatu.
Tento mimoriadny opravný prostriedok (podobne ako aj ďalšie) vážnym spôsobom narušujú
právnu istotu, dôveru v stabilite právnych vzťahov a dobromyseľnosť nadobudnutých práv ktoré
vznikli na základe právoplatných rozhodnutí správnych orgánov.
Aj v správnom práve zásadne platí princíp "rei iudicate" , ktorý znamená, že o právoplatne
rozhodnutej veci nemožno znova rozhodovať. Máme tu na zreteli nielen tzv. formálnu právoplatnosť,
5
ale aj materiálnu právoplatnosť.
Výnimkou z tohto princípu sú mimoriadne opravné prostriedky obnova konania (§62 SP),
preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (§65), konanie o proteste prokurátora
(§69).
Dôvodom pre takýto postup je existencia závažných skutočností, ktoré spochybňujú
správnosť a spravodlivosť rozhodnutia. Spravidla pôjde o nedostatočné zistenie skutkového
3

Správny poriadok pri výkone rozhodnutia pri použití jednotlivých spôsobov jeho výkonu v §78
ods.5 odkazuje na právne normy §276 až § 320 Občianskeho súdneho poriadku.
4
SREBALOVÁ, M., Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. 1. vydanie.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008,
s. 109.
5
SOBIHARD, J.: Správny poriadok komentár. Bratislava : IURA EDITION, 2011, s. 247.
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stavu alebo porušenie takých procesných podmienok, ktoré vyvolávajú pochybnosti o objektivite
6
správneho konania.
Podľa §62 ods.1 konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je
právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na
rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol
inak,
c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť
zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla
urobiť v odvolacom konaní,
d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak
sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní
e) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa
dosiahlo trestným činom
§62 ods.2
Správny orgán nariadi obnovu konania z dôvodov uvedených v odseku 1, ak je na
preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem.
§62 ods.3
Obnova konania nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi konania udelený súhlas na
občianskoprávne konanie alebo pracovnoprávne konanie, alebo ak sa rozhodlo vo veci osobného
stavu a účastník konania nadobudol práva dobromyseľne.
§63 ods.1
Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi správny orgán, ktorý vo
veci rozhodol v poslednom stupni.
§63 ods.2
V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace
o tom, že návrh je podaný včas.
§63 ods.3
Návrh sa podáva na správnom orgáne uvedenom v odseku 1 v lehote 3 mesiacov odo dňa,
keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti
rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny orgán obnovu konania nariadiť. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
§63 ods.4
Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu
konania alebo obnovu nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom.
§63 ods.5
Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad). Rozhodnutie o
povolení alebo nariadení obnovy má odkladný účinok, pokiaľ sa napadnuté rozhodnutie ešte
nevykonalo.
§64 ods.1
Nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy
konania týka; ak sa dôvod obnovy konania sa týka rozhodnutia správnych orgánov prvého i druhého
stupňa, nové konanie uskutoční správny orgán prvého stupňa.
§64 ods.2
Pokiaľ sa dôvod obnovy konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa
rozhodnutie o obnove konania s novým rozhodnutím vo veci.
§64 ods.3
Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.
§64 ods.4
Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať (podať rozklad).

6

Tamtiež, s. 247.
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PRÁVNE DÔSLEDKY ZRUŠENÉHO ROZHODNUTIA
Výsledkom obnovy konania je nové rozhodnutie vo veci, ktoré nadobudnutím
7
právoplatnosti ruší pôvodné rozhodnutie.
V prípade ak účastník konania podal návrh na obnovu konania a správny orgán tomuto
návrhu vyhovel s tým, že pôvodné rozhodnutie, ktoré bolo exekučným titulom na vykonanie
exekúcie podľa §38Exekučnéjho poriadku.
Práve dĺžka objektívnej 3 ročnej lehoty na jej podanie sa môže v praxi javiť, ako
problematická z pohľadu právnej istoty nadobudnutých práv na základe ich právoplatne priznaného
rozhodnutia.
V exekučnom konaní môže nastať situácia, keď povinnému námietkami proti exekúcie súd
nevyhovie, súdny exekútor vydá exekučný príkaz niektorým zo spôsobov exekúcie , nárok
oprávneného uspokojí v plnej výške a povinný neskôr po jeho ukončení uspeje so svojím návrhom
na obnovu konania.
Správny orgán zruší pôvodné rozhodnutie na základe ktorého bolo vykonané exekučné
konanie a nahradí novým.
Oprávnený, súdny exekútor ako účastník exekučného konania v časti trov exekúcie, alebo
tretia osoba (napr. vydražiteľ nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci ) nadobudli v dobrej viere
majetkové právo, ktoré môže byť z titulu zrušenia exekučného titulu ohrozené.
Takýto následok nastáva, ak sa povinný začne domáhať v skončenom exekučnom konaní
svojho odňatého majetkového práva z dôvodu zrušeného rozhodnutia. Do právne zložitej situácie
sa tým dostávajú všetci účastníci oprávnený, súdny exekútor a tretia osoba sa môžu dovolávať
nadobudnutia svojich práv v dobrej viere povinný zasa nezákonnosťou jeho odňatia.
Exekučný poriadok, navyše právnu istotu nadobudnutých majetkových práv explicitne
potvrdzuje v §61 Exekučného poriadku, kedy navrátenie do predošlého stavu v exekučnom konaní
priamo vylučuje.
Dotknutým stranám ,teda nezostáva nič iné, len nápravu spôsobenej majetkovej ujmy žiadať
iným spôsobom.
Jedným z nich je podanie žaloby na náhradu škody podľa § 5 Zákona NR SR č.514/2003
Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
Toto ustanovenie síce dáva do určitej miery žalujúcej strane nádej, na kompenzáciu škody
spôsobenej zrušeným rozhodnutím, ale nárok môže poškodenej strane priznať len vtedy, ak táto
podala riadny opravný prostriedok.
Samozrejme, riadny opravný prostriedok, proti rozhodnutiu správneho orgánu nemôže podať
súdny exekútor a ani dotknutá tretia osoba, ktorá nadobudla majetkové práva v exekučnom konaní.
Ustanovenie zákona dáva určité liberačné možnosti súdu, kedy od podmienky využitia riadneho
opravného prostriedku upustiť a to v prípadoch osobitného zreteľa. Je teda na poškodenom, aby o
existencii týchto dôvodov presvedčil súd nakoľko ide o subjektívne posúdenie patriacich do jeho
právomoci nie vždy sa to môže podariť.
Do úvahy nápravy by v niektorých prípadoch mohlo pripadať podanie tzv. určovacej žaloby
podľa ust. §80 pism.c. Občianskeho súdneho poriadku, kedy v prípade jej úspechu môže súd
potvrdiť vlastníckeho práva nadobudnuté v skončenom exekučnom konaní z dôvodu zrušenia
pôvodného exekučného titulu. Samozrejme podobnou žalobou sa svojho práva môže dožadovať aj
povinný z exekučného konania.
Ako ďalším prostriedkom nápravy by bola možnosť podania žaloby na vydanie
bezdôvodného obohatenia podľa §451 ods.2 Občianskeho zákonníka. Aj v tomto prípade podobne
ako aj pri určovacej žalobe právny problém predstavuje kogentné ustanovenia § 78 Exekučného
poriadku, ktoré vylučuje v exekučnom konaní navrátenie do predošlého stavu.
Otázka je preto, ako by súd rozhodol v inom konaní, ak by sa dotknuté strany rozhodli podať
niektorú z uvedených žalôb.
Treba upozorniť na skutočnosť, že iná situácia z pohľadu spätnej nápravy nastáva, keď
výkon rozhodnutia vykonáva samotný správny orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie a iná, keď
správny orgán podal návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.

7

SREBALOVÁ, M.: cit. dielo, s. 109.
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ZÁVER DE LEGE FERENDA
Z uvedeného sa dá jasným spôsobom vyvodiť záver, že proti sebe pôsobia dva navzájom
protichodné záujmy. Na jednej strane je to snaha zákonodarcu chrániť účastníka správneho konania
pred nezákonným postupom správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutí, dohliadať na "čistotu"
správneho procesu, tak by len zákonne rozhodnutia založené na perfektnom správnom procese boli
vydávané správnymi orgánmi.
Na druhej strane proti tomu pôsobí vykonávací proces všetkých právoplatných rozhodnutí so
svojimi dôsledkami to znamená aj tých latentne nezákonných. Až reálne vykonané právo je
vyjadrením následku porušenej právnej normy a tým aj vôle štátnej moci na správe vecí verejného
záujmu . Nepochybne aj obnova konania a ďalšie mimoriadne opravné prostriedky, tento verejný
záujem deklarujú a preto sa v niektorých prípadoch dostávajú do priameho konfliktu.
Súčasná právna úprava poskytuje nie vždy spravodlivé prostriedky nápravy takéhoto chybného
rozhodovacieho procesu správneho orgánu. Vlastnícke práva či už nadobudnuté alebo odňaté v
exekučnom konaní v dôsledku zrušeného rozhodnutia (exekučného titulu) sú vystavené právnej
neistote podľa nášho názoru dlhú dobu. Pripúšťame, že takáto interpretácia nemusí byť správna,
pretože z hľadiska odňatého majetkového práva objektívna lehota 3 rokov sa nemusí javiť ako príliš
dlhá.
Preto na vyváženie oboch protichodných verejných záujmov štátu by mal byť vytvorený aj
účinnejší nástroj na kompenzáciu negatívnych dôsledkoch vyplávajúcich zo zrušeného a
vykonaného rozhodnutia správneho orgánu.
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PRÁVNE POSTAVENIE MANAŽÉRA ŽELEZNIČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY
Marek Kubíček
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou manažéra železničnej infraštruktúry. Manažérom
železničnej infraštruktúry je podľa európskeho práva každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä
za zriadenie, správu a údržbu železničnej infraštruktúry vrátane riadenia dopravy, zabezpečenia a
návestenia. Autor v príspevku analyzuje právne postavenia manažéra infraštruktúry z pohľadu
európskeho práva a následne analyzuje právne postavenie slovenského manažéra infraštruktúry
Železníc Slovenskej republiky. V závere vyslovuje názor o právnej povahe Železníc Slovenskej
republiky.
Kľúčové slová: manažér infraštruktúry, doprava, Železnice Slovenskej republiky.
Abstract: The contribution deals with the matter of manager of railway infrastructure manager.
According to the EU law manager of railway infrastructure is any body or firm responsible in
particular for establishing, managing and maintaining railway infrastructure, including traffic
management and control-command and signalling. The author analyzes legal status of manager of
railway infrastructure in the point of view of the EU law and subsequently analyzes legal status of
Slovak manager of infrastructure Železnice Slovenskej republiky. In the conclusion the author
expresses his opinion on legal character of manager of infrastructure.
Key words: infrastructure manager, transport, Železnice Slovenskej republiky.
1

ÚVOD
Z dôvodu snahy oživiť sektor železničnej dopravy bolo od roku 1991 na úrovni Európskej
únie, resp. jej právnych predchodcov prijatých niekoľko smerníc, ktorých hlavným cieľom je
premena európskeho železničného sektora na technologicky progresívne a ekonomicky efektívne
odvetvie hospodárstva. Jedným zo základných prostriedkov ako tento cieľ dosiahnuť je
i liberalizácia trhu železničných dopravných služieb, keďže pred rokom 1991 boli kostrou
železničného sektora v Európskej únií národné železnice, ktoré v jednotlivých štátoch prevádzkovali
železničnú infraštruktúru a zároveň boli dopravcami v nákladnej a osobnej doprave. Cieľom
príspevku je bližšie priblížiť právne postavenie manažéra železničnej infraštruktúry, ktorého úloha je
v procese liberalizácie trhu železničnej dopravy nezastupiteľná.
2

MANAŽÉR ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

2.1

Manažér infraštruktúry v európskom práve
Pre dosiahnutie liberalizácie na trhu dopravných služieb v železničnej doprave bolo potrebné
okrem iného oddeliť prevádzkovanie železničnej infraštruktúry od poskytovania dopravných služieb,
1
a to preto, aby unitárne štátne železnice nezvýhodňovali samé seba pred inými subjektmi pri
využívaní železničnej infraštruktúry. Z toho dôvodu sa v európskom a následne aj v národnom práve
začali diferencovať pojmy manažér infraštruktúry a železničný podnik (dopravca).
Problematiku manažéra infraštruktúry v súčasnosti upravuje Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len
„smernica“). Podľa čl. 3 ods. 2 smernice manažérom infraštruktúry je každý orgán alebo podnik
zodpovedný najmä za zriadenie, správu a údržbu železničnej infraštruktúry vrátane riadenia
1

Unitárne železnice sú také železnice, ktoré prevádzkujú železničnú infraštruktúru aj poskytujú
dopravné služby.
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dopravy, zabezpečenia a návestenia . Železničná infraštruktúra je Európskou úniou považovaná za
3
prirodzený monopol. Z čl. 4 ods. 2 smernice vyplýva, že manažér infraštruktúry by mal samostatne
zodpovedať za vlastné riadenie, správu a vnútornú kontrolu. V týchto oblastiach by mal byť teda
manažér infraštruktúry nezávislý od ministerstiev, či iných orgánov štátu. Smernica umožňuje, aby
4
jeden podnik bol manažérom infraštruktúry i železničným podnikom poskytujúcim dopravné služby,
pokiaľ budú tieto činnosti vykonávané v organizačne oddelených divíziách. Obe divízie však musia
viesť oddelené účtovníctvo pre oblasť správy železničnej infraštruktúry a pre činnosti spočívajúce
v poskytovaní dopravných služieb. Rovnako tak čl. 6 ods. 1 smernice zakazuje prevod verejných
prostriedkov medzi divíziou vykonávajúcou správu železničnej infraštruktúry a divíziou poskytujúcou
dopravné služby ako železničný podnik. Inými slovami toto ustanovenie zakazuje krížové dotácie.
Na zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu železničných podnikov k
železničnej infraštruktúre stanovuje smernica v čl. 7 pravidlo, podľa ktorého nesmie subjekt
rozhodujúci o spoplatňovaní železničnej infraštruktúry a prideľujúci vlakové trasy poskytovať
železničné dopravné služby. V prípade, ak manažér infraštruktúry túto požiadavku nespĺňa, tieto
činnosti vykonáva iný subjekt, ktorý je nezávislý od akéhokoľvek železničného podniku.
„Relevantná legislatíva Európskej únie nevyžaduje vertikálnu separáciu medzi manažérmi
5
infraštruktúry a železničnými podnikmi.“ V súlade s právom Európskej únie je aj model čiastočnej
separácie, alebo čiastočnej integrácie medzi manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi.
Model čiastočnej integrácie zahŕňa holdingovú štruktúru štátnych železničných spoločností, pričom
ako vyplynulo z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-555/10 Európska komisia proti
Rakúskej republike a vo veci C-556/10 Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko,
holdingová štruktúra sama o sebe nie je v rozpore s právom Európskej únie. Keďže právna úprava
obsiahnutá v smerniciach umožňuje viaceré spôsoby transpozície do národnej legislatívy, v ďalšom
texte sa vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku obmedzím len na manažéra infraštruktúry
v Slovenskej republike.
3

TRANSFORMÁCIA ŽELEZNÍC V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Do 31. decembra 1992 pôsobili na Slovensku Československé štátne dráhy (ďalej len
„ČSD“). ČSD boli prevádzkovateľom železničných dráh a zároveň v zásade monopolným
dopravcom v segmente nákladnej aj osobnej železničnej dopravy. Po rozdelení Českej a Slovenskej
federatívnej republiky na Českú republiku a Slovenskú republiku boli zriadené Železnice Slovenskej
republiky, š. p. ako nástupnícky subjekt po ČSD v Slovenskej republike. Zákonom č. 258/1993 Z.z.
o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Železniciach
Slovenskej republiky“) boli zriadené Železnice Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc
Slovenskej republiky, š.p.. Železnice Slovenskej republiky pôvodne prevádzkovali železničné dráhy,
poskytovali dopravné služby v osobnej železničnej doprave, v nákladnej železničnej doprave
6
a vykonávali i ďalšie činnosti. V rámci prístupového procesu do Európskej únie musela Slovenská
republika transponovať európsku legislatívu v oblasti železničnej dopravy, čo malo za následok
transformáciu železníc. Právny rámec transformácie slovenských železníc bol uzákonený v zákone
č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č.
152/1997 Z.z. (ďalej len „zákon o Železničnej spoločnosti, a.s.“). Zákonom o Železničnej
spoločnosti, a.s. bola založená Železničná spoločnosť, a.s., ktorej zakladateľom bol štát. Podľa § 3
ods. 2 zákona o Železničnej spoločnosti, a.s. boli predmetom nepeňažného vkladu do Železničnej

2

„Návestenie je odovzdávanie rozkazov, správ, alebo informácií prostredníctvom návestí.“
(Gašparík J., Lichner D., Blaho P.: Základy železničnej dopravnej prevádzky, s. 223)
3
Porov. odvôvodnenie 71 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor
4
Železničný podnik je každý verejnoprávny alebo súkromný podnik licencovaný podľa smernice,
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, ktorého hlavným predmetom činnosti je
poskytovanie služieb s cieľom zabezpečenia železničnej prepravy tovaru a/alebo osôb, pričom tento
podnik zabezpečuje trakciu; zahŕňa to aj podniky, ktoré zabezpečujú len trakciu, t. j. dopravu vlakov
(ťažnú silu). čl. 3 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor
5
Dionori F. a kol.: The impact of separation between infrastructure managment and transport
operations on the EU railway sector, s. 19
6
Napr. prevádzkovanie Tatranských lanových dráh, prenájom nehnuteľností.
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spoločnosti, a.s. nasledovné samostatné účtovne oddelené organizačné zložky Železníc Slovenskej
republiky, ktoré mali povahu častí podniku:
a) divízia železničných koľajových vozidiel,
b) divízia osobnej prepravy,
c) divízia nákladnej prepravy,
d) tatranské lanové dráhy,
e) obchodno-prekládkové centrum,
f) odúčtovňa tržieb železníc,
g) ústredie.
Ťažiskom predmetu činnosti Železníc Slovenskej republiky zostalo po vzniku Železničnej
spoločnosti, a. s. prevádzkovanie železničných dráh a výkon činností manažéra železničnej
infraštruktúry. Železničná spoločnosť, a.s. bola k 1. 1. 2005 rozdelená na Železničnú spoločnosť
Slovensko, a.s., ktorá poskytuje dopravné služby v osobnej doprave a Železničnú spoločnosť
Cargo, a.s., ktorá poskytuje dopravné služby v nákladnej doprave. Možno zhrnúť, že v Slovenskej
republike bol pri transpozícií príslušnej európskej legislatívy zvolený prístup úplného oddelenia
7
(separácie) manažéra infraštruktúry od železničných podnikov.
4

MANAŽÉR ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

4.1

K manažérovi železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike všeobecne
Keďže rámec transformácie železničného sektora Európskej únie je zakotvený v smernici,
tak pre spoznanie právneho postavenia manažéra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike
je nevyhnutné analyzovať vnútroštátnu právnu úpravu a to najmä zákon č. 513/2009 o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dráhach“) a zákon o Železniciach Slovenskej republiky. Zákon o dráhach definuje v § 34 ods. 1
manažéra infraštruktúry ako podnikateľa, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru, t. j.
zabezpečuje jej správu a obsluhu a organizuje železničnú dopravu. Podľa § 10 ods. 3 písm. a)
zákona č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby“) železničná
infraštruktúra nemôže byť predmetom privatizácie. Podľa § 34 ods. 3 zákona o dráhach môže byť
manažérom infraštruktúry len právnická osoba, ktorá
a) má platné povolenie na prevádzkovanie železničnej dráhy vydané Úradom pre reguláciu
železničnej dopravy,
b) má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry s jej vlastníkom, ak
sama nie je jej vlastníkom alebo ak spravuje železničnú infraštruktúru na základe zákona,
c) má platné bezpečnostné povolenie vydané bezpečnostným orgánom,
d) zamestnáva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry osoby, ktoré majú odbornú
spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce podľa § 31 zákona o
dráhach,
e) spĺňa požiadavku finančnej spôsobilosti.
Podľa § 34 ods. 5 zákona o dráhach manažér infraštruktúry
a) samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné spoločnosti vnútornú správu
svojho podniku, účtovníctvo a vnútropodnikovú kontrolu,
b) prevádzkuje železničnú infraštruktúru v súlade s predmetom činnosti a zákonom o
dráhach a
c) nakladá so zvereným štátnym majetkom.
Keďže je manažér infraštruktúry i prevádzkovateľom dráhy, má rovnaké povinnosti ako iní
prevádzkovatelia dráhy podľa § 30 zákona o dráhach. Na železničnej infraštruktúre poskytujú
železničné podniky i dopravné služby v segmente verejnej osobnej dopravy, z čoho vyplýva, že
manažér infraštruktúry musí dodržiavať i povinnosti, ktoré má prevádzkovateľ dráhy pri
zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy. Manažér infraštruktúry má okrem týchto povinností
i ďalšie povinnosti. Tieto ďalšie povinnosti manažéra infraštruktúry sú uzákonené z dôvodu
transpozície príslušnej európskej legislatívy, ktorá reflektuje snahu zvýšiť bezpečnosť železničnej
dopravy a skutočnosť, že železničnú infraštruktúru na rozdiel od iných dráh využíva viacero
7
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dopravných podnikov, konkrétne v železničnej doprave, železničných podnikov. Preto je manažér
infraštruktúry podľa § 34 ods. 6 tiež povinný:
a) prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom železničným podnikom kapacitu
železničnej infraštruktúry (ďalej len "kapacita infraštruktúry") až do vyčerpania celej kapacity
železničnej infraštruktúry a uzatvárať s nimi za rovnakých a nediskriminačných podmienok zmluvu o
prístupe k železničnej infraštruktúre,
b) poskytovať bezpečnostnému orgánu, ktorým je podľa § 103 ods. 2 písm. a) zákona o
dráhach Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu
bezpečnosti prevádzkovanej dráhy a dopravy na dráhe, úrovne dopravných služieb a dodržiavania
národných bezpečnostných predpisov a na vedenie evidencie a štatistiky,
c) zisťovať príčinu nehody alebo mimoriadnej udalosti na dráhe a oznamovať ich
vyšetrovaciemu orgánu, ktorým je podľa § 102 ods. 1 písm. c) zákona o dráhach Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
d) uchovávať podklady a údaje na účely určovania úhrady za prístup k železničnej
infraštruktúre a na požiadanie ich poskytnúť regulačnému orgánu,
e) zostaviť grafikon dopravy na dráhe.
Ad a) + e): Podľa § 111 ods. 1 zákona o dráhach sa na tieto postupy nevzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok). Dôvodová správa
k tomu uvádza, že „sa vylučujú z režimu správneho poriadku rozhodovacie procesy na úrovni
podnikov, ktoré síce majú regulačný význam pre organizáciu prevádzkovania dráhy alebo verejnej
dopravy na dráhe pre nepodriadené osoby, ale ani tieto rozhodnutia z týchto podnikov nerobia
8
orgány verejnej správy.“ Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-473/10
Európska komisia proti Maďarsku sú činnosti, ktoré sa týkajú navrhovania a prijímania cestovného
9
poriadku a prideľovania jednotlivých vlakových trás ad hoc, administratívnej povahy. Z uvedeného
možno vyvodiť, že proces prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry je činnosťou
administratívnej povahy a teda ide o administratívny rozhodovací proces, na ktorý sa nevzťahuje
správny poriadok, čo vzhľadom na jeho špecifickosť ani nie je vhodné.
Manažér infraštruktúry je povinný tiež zabezpečiť prístup železničných podnikov k servisným
zariadeniam, ktoré prevádzkuje a k službám v nich poskytovaných (napr. osobné stanice, nákladné
terminály, zriaďovacie stanice).
Manažér infraštruktúry taktiež určuje konkrétnu úhradu za využitie železničnej infraštruktúry,
vyberá ju a táto úhrada je jeho výnosom. Manažér infraštruktúry musí pri určovaní úhrady, ktorú
účtuje železničným podnikom za prístup k infraštruktúre, dodržiavať pravidlá dané zákonom
o dráhach a výnosmi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Týmito výnosmi sú v súčasnosti
Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 2/2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad
za prístup k železničnej infraštruktúre a Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 3/2010 o
určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre. Do vecnej pôsobnosti oboch výnosov spadá
regulácia cien za služby minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným
zariadeniam a poskytovanie služieb podľa prílohy č. 13 časti B zákona o dráhach. V zásade možno
konštatovať, že štátom regulovanú cenu platia železničné podniky za také služby manažéra
infraštruktúry, ktoré sú minimálne potrebné na vykonávanie dopravných a prepravných procesov
v železničnej doprave a preprave. Manažér infraštruktúry navrhne podľa § 57 ods. 2 zákona o
dráhach za poskytovanie týchto služieb úhradu na základe variabilných nákladov, ktoré mu vznikli
priamo prevádzkou vlaku na železničnej infraštruktúre. Spôsob stanovenia úhrady na báze
variabilných nákladov, ktoré vznikli priamo prevádzkou vlaku možno považovať za základný. Fixnú
časť ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú manažérovi infraštruktúry pri poskytovaní
služieb s regulovanou cenou, manažérovi infraštruktúry uhrádza štát ako vlastník infraštruktúry.
Podrobnosti o úhrade fixnej časti ekonomicky oprávnených nákladov stanovuje zmluva
o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry, ktorú uzatvára štát s manažérom infraštruktúry. Zákon
o dráhach tiež obsahuje ustanovenia o povinnostiach manažéra infraštruktúry na úseku vedľajších
a doplnkových služieb poskytovaných železničným podnikom.

8
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Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 351/2010 o dopravnom poriadku
dráh (ďalej len „vyhláška o dopravnom poriadku dráh“) umožňuje manažérovi infraštruktúry
vypracovať technologické postupy, ktoré sú záväzné i pre železničné podniky. Rovnako tak
manažér infraštruktúry môže podľa § 6 ods. 9 uvedenej vyhlášky určovať návesti, ktoré sa používajú
pri prevádzkovaní dráhy. Manažér infraštruktúry podľa § 83 ods. 1 zákona o dráhach vydáva
vnútorné predpisy, ktoré sú zároveň národnými bezpečnostnými predpismi. Preukázanie
spôsobilosti spĺňať požiadavky, ktoré sú ustanovené národnými bezpečnostnými predpismi, je podľa
§ 86 ods. 2 zákona podmienkou na vydanie bezpečnostného osvedčenia, rozhodnutia vydávanom
Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, bez ktorého železničný podnik nemá nárok na prístup
k železničnej infraštruktúre.
4.2

Železnice Slovenskej republiky
V Slovenskej republike sú manažérom železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej
republiky. Ako bolo uvedené vyššie Železnice Slovenskej republiky sú zriadené zákonom. Podľa § 1
ods. 1 zákona o Železniciach Slovenskej republiky sú Železnice Slovenskej republiky právnickou
osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Ako vyplýva z dôvodovej správy ich špecifická
právna forma vyplýva z toho,
a) že poslaním Železníc Slovenskej republiky je zabezpečenie prepravných a dopravných
10
služieb zodpovedajúcim štátnej dopravnej politike a trhu,
b) že prevádzkovanie železničnej dopravnej cesty nie je činnosť čisto podnikateľského
charakteru, ale zodpovedá i verejnému záujmu,
c) že svojim postavením a právnymi a hospodárskymi pomermi majú čiastočne charakter
11
štátneho podniku a čiastočne obchodnej spoločnosti.
Predmet činnosti Železníc Slovenskej republiky je vymedzený v § 2 zákona o Železniciach
Slovenskej republiky. V zákone sa rozlišuje základný predmet činnosti, ktorého súčasti sú v zákone
taxatívne vypočítané a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.
Najvýznamnejšou základnou činnosťou Železníc Slovenskej republiky je prevádzkovanie
železničných dráh, ktoré sú vlastnené štátom a činnosti s tým súvisiace. Túto skutočnosť
dokumentuje i výročná správa Železníc Slovenskej republiky za rok 2011 podľa ktorej až 88,18 %
12
výnosov železníc tvorili výnosy súvisiace s týmto predmetom činnosti. Orgány Železníc Slovenskej
republiky kreuje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“). Podľa § 10 ods. 3 zákona o ŽSR sú Železnice Slovenskej republiky priamym subjektom
vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom obcí.
5

ZÁVER
Z vyššie uvedeného možno uvažovať teoreticky o týchto právnych formách Železníc
Slovenskej republiky:
a) právnická osoba verejného práva,
b) právnická osoba súkromného práva.
O Železniciach Slovenskej republiky s určitosťou nemožno uvažovať ako o orgáne štátnej
správy.
Skutočnosti, že Železnice Slovenskej republiky sú právnickou osobou verejného práva
a subjektom verejnej správy nasvedčuje:
a) zriadenie Železníc Slovenskej republiky formou zákona,
b) správa štátnej železničnej infraštruktúry, ktorú nemožno privatizovať, čím vlastne
Železnice Slovenskej republiky plnia úlohy správcu majetku štátu.
c) Železničné podniky platia na základe právnych predpisov za prístup k železničnej
infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným
zariadeniam len variabilné náklady
vznikajúce priamo prevádzkou vlaku na železničnej
infraštruktúre. Štát platí len fixnú časť ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré Železnice
10

Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti dopravné a ani prepravné služby v zásade
neposkytujú.
11
Porov. dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o Železniciach Slovenskej republiky s. 5
Podnikaniu obchodnej spoločnosti zodpovedala najmä činnosť Železníc Slovenskej republiky pri
poskytovaní dopravných služieb vo verejnej železničnej doprave.
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Porov. Výročná správa Železníc Slovenskej republiky za rok 2011, s. 16
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Slovenskej republiky vynaložia na túto činnosť. Práve tieto služby manažéra infraštruktúry sú služby
bez poskytovania ktorých by jeho existencia nemala zmysel a v súčasnosti práve tieto dve služby
iný subjekt na trhu neposkytuje. Možnosť tvorby zisku Železníc Slovenskej republiky je teda
obmedzená.
d) Ako už bolo uvedené vyššie Železnice Slovenskej republiky sú povinné prideľovať
spravodlivým a nediskriminačným spôsobom železničným podnikom kapacitu infraštruktúry až do
vyčerpania celej kapacity železničnej infraštruktúry a uzatvárať s nimi za rovnakých a
nediskriminačných podmienok zmluvu o prístupe k železničnej infraštruktúre. Z toho možno vyvodiť
nárokovosť železničných podnikov na kapacitu infraštruktúry. Zároveň proces prideľovania kapacity
infraštruktúry vykazuje znaky administratívnoprávneho rozhodovacieho procesu.
e) Manažér infraštruktúry môže určovať návesti, ktoré sú platné v železničnej dopravnej
prevádzke na železničnej infraštruktúre. Tieto návesti sú záväzné pre všetky subjekty, ktorých
železničné vozidlá sa nachádzajú na železničnej infraštruktúre bez ohľadu na to, či majú
s manažérom infraštruktúry uzatvorenú zmluvu, keďže vyhláška o dopravnom poriadku dráh, na
základe ktorej môže manažér infraštruktúry tieto návesti určovať, je verejnoprávnym predpisom.
Manažér infraštruktúry tiež vydáva vybrané národné bezpečnostné predpisy.
d) kreácia orgánov Železníc Slovenskej republiky ministrom a podriadenosť Ministerstvu
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v niektorých oblastiach.
Podriadenosť je limitovaná ustanovením čl. 4 ods. 2 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky
železničný priestor, z ktorého vyplýva, že manažér infraštruktúry zodpovedá sám za vlastné
riadenie, správu a vnútornú kontrolu.
Ad b): Železničná infraštruktúra je istým spôsobom strategická pre riadne fungovanie
národného hospodárstva, keďže niektoré prepravy nie je vhodné a ani dobre možné vykonávať
13
cestnou dopravou Železnica môže tiež plniť vybrané úlohy na úseku obrany štátu eventuálne
môže slúžiť ako jediný prostriedok pre prepravu obyvateľstva a zásobovanie v krízových situáciách.
Ad b+c): Hoci je manažér infraštruktúry podľa zákona o dráhach podnikateľom,
prevádzkovanie železničnej infraštruktúry je nepochybne plnenie verejných úloh.
Z vyššie uvedených znakov možno vyvodiť, že Železnice Slovenskej republiky vykazujú
pojmové znaky subjektu verejnej správy.
Proti tvrdeniu, že Železnice Slovenskej republiky sú právnickou osobou verejného práva
možno uviesť to, že podľa § 2 ods. 1 zákona o Železniciach Slovenskej republiky sú predmetom
činnosti železníc aj činnosti, ktoré prevádzkujú na čisto trhovom princípe. Železnice Slovenskej
republiky sú tiež podľa § 34 ods. 1 zákona o dráhach podnikateľom a podľa § 1 ods. 1 zákona
o Železniciach Slovenskej republiky sa zapisujú do obchodného registra. Treba ale poznamenať, že
do obchodného registra sa zapisujú i niektoré verejnoprávne inštitúcie (napr. Rozhlas a televízia
Slovenska, Tlačová agentúra Slovenskej republiky).
Na základe vyššie uvedenej analýzy sa domnievam, že Železnice Slovenskej republiky
možno zaradiť medzi právnické osoby verejného práva s výhradou.
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Napr. podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov možno uložiť v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu pracovnú povinnosť na
zabezpečenie udržiavania železníc a vykonávania dopravy. (čl. 2 ods. 3 písm. b), čl. 3 ods. 3 písm.
b), čl. 4 ods. 4 písm. b), čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov)
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EURÓPSKE SPRÁVNE PRÁVO A SPRÁVA NA ÚSEKU
ZDRAVOTNÍCTVA
Rastislav Kaššák
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Abstrakt: Autor vo svojom príspevku rozoberá správu na úseku zdravotníctva v kontexte
európskeho správneho práva. Vo svojom príspevku sa autor zameriava predovšetkým na hodnoty
(princípy činnosti) v rámci správy na úseku zdravotníctva v Európskej únii, cezhraničnú zdravotnú
starostlivosť a to všetko vo svetle vybranej judikatúry.
Kľúčové slová: správa na úseku zdravotníctva, zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť, Európska
únia, európske správne právo, cezhraničná zdravotná starostlivosť.
Abstract: The Authordiscusses in his articleselected topics of healthcare in the EUin the context of
European Administrative Law. In his article, the author focuses primarily on values (principles) under
the Administration in the Health sector in the European Union and Cross-border Healthcare all from
the perspective of selected Case-Law.
Key words: Administration in the Health sector, Health service, Healthcare, European Union,
European Administrative Law, Cross-border Healthcare.
1

ÚVOD
Jedným z kľúčových hodnôt každého jednotlivca je jeho zdravie ako jedna zo základných
podmienok šťastného života. Otázka zdravotného stavu však už v súčasnosti nie je len otázkou
individuálnou. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že zdravotný stav spoločnosti má dopady na
spoločnosť ako celok – napr. v podobe sociálnych dávok, úrovne nezamestnanosti, počtu
zdravotníckych zariadení v krajine a pod. Dejiny sú plné prípadov, keď zlý zdravotný stav
spoločnosti viedol k absolútnej redukcii jej zložiek (napr. chudobných). Zdraví jednotlivci tvoria
zdravú spoločnosť. Zdravá spoločnosť spravidla vytvára verejné hodnoty a, naopak, vyžaduje menej
z verejných rozpočtov. Z tohto, ale aj z iných dôvodov sa v ostatných desaťročiach (možno
storočiach) ochrana zdravia stala ústrednou témou väčšiny civilizovaných štátov. Členské štáty
Európskej únie nepredstavujú z tohto hľadiska žiadnu výnimku, čo platí rovnako aj pre EÚ ako
celok. Nie je preto prekvapujúce, že EÚ vkladá nemalé energie do zlepšovania zdravotného stavu
jej obyvateľov a do zlepšovania zdravotnej starostlivosti v EÚ. Keďže sa však zdravotná
starostlivosť v jednotlivých členských štátoch EÚ môže podstatne líšiť, občania EÚ napr. čoraz
častejšie využívajú „zdravotnícke mobility“ smerujúce k získanie zdravotnej starostlivosti v inom
členskom štáte podľa vlastného výberu.
A aj keď sa štandardy zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi môžu líšiť, existujú
hodnoty (princípy činnosti), ktoré sú vlastné EU ako celku, a preto ich dodržiavania môžu občania
únie očakávať bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ nachádzajú. Tieto hodnoty zahŕňajú:
Kvalita:
Všetky zdravotné systémy v EÚ sa snažia poskytovať starostlivosť dobrej kvality. Osobitne
je toto možné dosiahnuť prostredníctvom priebežného/ďalšieho vzdelávania zdravotného personálu
na základe jasne určených národných štandardov a zabezpečenia, aby zamestnanci mali prístup k
poradenstvu o najlepších postupoch, podpory inovácií a šírenia tzv. dobrých postupov, rozvíjania
systému pre zaistenie správneho klinického riadenia a na základe sledovania kvality v
zdravotníctve. Dôležitá súčasť tohto programu sa týka aj dodržiavania zásad bezpečnosti.
Bezpečnosť:
Pacienti môžu očakávať, že každý zdravotný systém EÚ zabezpečí systematický prístup na
zaistenie bezpečnosti pacienta, vrátane sledovania rizikových faktorov a adekvátnych školení pre
zdravotníkov a ochranu proti klamlivej reklame na zdravotné produkty a zdravotnú starostlivosť.
Starostlivosť, ktorá je založená na dôkazoch a etike:
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Demografické výzvy a nové lekárske technológie môžu vyvolávať zložité otázky (etika a
dostupnosť), ktoré musia zodpovedať všetky členské štáty EÚ. Zabezpečiť, aby systémy
starostlivosti boli založené na dôkazoch je zásadné, ako pre poskytovanie vysoko kvalitnej
starostlivosti, ako aj pre zabezpečenie udržateľnosti v dlhodobom horizonte. Všetky systémy sa
musia vysporiadať s problémom priorít zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý udržuje v
rovnováhe potreby jednotlivých pacientov a finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre liečbu
celej populácii.
Participácia pacientov:
Všetky zdravotné systémy v EÚ si kladú za cieľ byť orientované na pacienta. To znamená,
že sa usilujú o zapojenie pacientov do ich liečby, aby bola voči nim liečba transparentná a
ponúknuť im možnosti, kde je to možné, napríklad možnosť výberu medzi rôznymi poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Každý systém má za cieľ ponúknuť jednotlivcom informácie o ich
zdravotnom stave a právo byť plne informovaný o liečbe, ktorá sa im ponúka, a dať súhlas k takejto
liečbe. Všetky systémy by mali byť verejne zodpovedné, mali by byť dobre spravované
a transparentné.
Náhrada:
Pacienti by mali mať nárok na odškodnenie, ak sa veci nepodaria, t.j. ak dôjde k
pochybeniu. To zahŕňa aj transparentný a spravodlivý postup podávania sťažností a jasné
informácie o zodpovednostiach a špecifické formy nápravy/náhrady stanovené pre predmetný
zdravotný systém (napr. náhrada škody).
Súkromie a mlčanlivosť:
Právo všetkých občanov EÚ na ochranu osobných informácií je rešpektovaná v EÚ a vo
1
vnútroštátnych právnych predpisoch.
Vo väzbe na zdravie ako na jednu z najvýznamnejších hodnôt, ZFEÚ v článku 1682 ods.
13 zdôrazňuje, že EÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík a činností EÚ, musí zabezpečiť
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.
Ak detailnejšie preskúmane znenie príslušného článku, je z neho zrejmé, že aj keď sa Únia
pokúša o dosiahnutie vysokej úrovne zdravotnej starostlivosti, jej cieľom nie je dosiahnutie najvyššej
zdravotnej starostlivosti. Ďalší odsek analyzovaného ustanovenia uvádza: Činnosti Únie, ktoré
dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských
chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie…“,
z čoho teda vyplýva, že právo EÚ, resp. politiky EÚ by mali „len“ dopĺňať národnú právnu úpravu,
resp. národné politiky.
Odsek 7 článku 168 ZFEU akcentuje subsidiaritu práva EÚ na tomto úseku
prostredníctvom konštatovania, že pri činnosti Únie „sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov“
za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a
zdravotnej starostlivosti.
Dodávame, že podľa článku 168 ZFEU (v porovnaní s úvodnými ustanovenia k otázkam
verejného zdravotníctva) umožňuje používanie tzv. stimulačných opatrení, ktoré môže prijímať
Európsky parlament a Rada (tzv. riadnym legislatívnym procesom a po konzultáciách s Výborom
regiónov). Účelom týchto opatrení však nemôže byť harmonizácia právnej úpravy v členských
štátoch a súčasne sa musia týkať otázok ochrany a zlepšovania zdravotného stravu ľudského
zdravia. V súlade s čl. 168 ZFEU môže Rada prijímať odporúčania k otázkam verejného zdravia (na
základe návrhu Komisie).
Odchylne od článku 2 (5) a článku 6 (a) a v súlade s článkom 4 (2) (k) ZFEÚ, Európsky
parlament a Rada riadnym legislatívnym postupom a po porade/konzultácii s Hospodárskym a
sociálnym výborom a Výborom regiónov, prispieva k dosahovaniu cieľov uvedených v tomto článku,
aby bolo možné zohľadniť spoločné otázky bezpečnosti prijatím:
(a) opatrení na stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pre orgány a látky ľudského
pôvodu, krvi a krvných derivátov; tieto opatrenia nebránia členským štátom zachovať alebo
zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia;
1

Informácia -Council Conclusions on Common values and principles in European Union Health
Systems (2006/C 146/01)
2
Otázky verejného zdravia pôvodne riešil čl. 152 Zmluvy o ES.
3
Čl. 168 ods. 1 ZFEU: Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí
vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.
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(b) opatrenia vo veterinárnej a rastlinolekárskej oblasti, ktoré majú za svoj priamy cieľ ochranu
verejného zdravia;
(c) opatrenia zabezpečujúce vysoké štandardy kvality a bezpečnosti liekov a zdravotníckych
pomôcok.
V rámci ukončenia výkladu k tejto všeobecnej a určite nie úplnej analýzy otázok verejného
zdravia v EÚ, je potrebné spomenúť čl. 9 ZFEU a čl. 36 ZFEU. Podľa čl. 9 ZFEU. Pri vymedzovaní
a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej
úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s
vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a „ochrany ľudského zdravia“.
Na strane druhej, článok 36 uvádza v súvislosti s možnými kvantitatívnymi obmedzeniami.
Ustanovenia článkov 34 a 35 nevylučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu
tovaru odôvodnené princípmi verejnej morálky, verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou,
4
ochranou zdravia a života ľudí a zvierat, ochranou rastlín (…).
Ďalej je ešte možné uviesť čl. 191 ZFEU podľa ktorého „Politika Únie v oblasti životného
prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov: - udržiavanie, ochrana a zlepšovanie
kvality životného prostredia, -ochrana ľudského zdravia (…).“
Ak by sme chceli pokračovať v rámci výkladu k primárnym prameňom práva EÚ a uviesť
ďalšie články zo zmlúv, ktoré nemajú primárne charakter verejno-zdravotnícky, mohli by sme uviesť
napr. čl. 45 (sloboda pohybu osôb v rámci EU je otázka, ktorá jednoznačne súvisí aj s inštitútom
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti), čl. 114 ods. 3 (ochrana ľudského zdravia pri tvorbe politík
vnútorného trhu), čl. 153 (Únia podporuje členské štáty v rámci ochrany zdravia zamestnancov
a bezpečnosti práce) a čl. 169 určuje, že Únia prispieva v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a
zabezpečiť vysokú úroveň „ochrany spotrebiteľov prispieva k ochrane ich zdravia, bezpečnosti
a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva na informácie, osvetu a
vytváranie združení na ochranu ich záujmov.
Otázka trvalo udržateľného rozvoja je tiež predmetom právnej úpravy vo viacerých
článkoch zmluvy, a tieto je tiež možné vnímať ako ustanovenia s dopadom na ochranu verejného
zdravia v rámci EÚ.
Určitý priestor je v tejto súvislosti potrebné venovať aj Charte základných práv EÚ (ďalej aj
ako „Charta“), ktorá v niektorých svojich ustanoveniach má tiež dopad na otázky verejného zdravia,
resp. jeho rozmery. Vo všeobecnosti je tieto ustanovenia možné rozdeliť do dvoch hlavných skupín.
Prvú skupinu tvoria ustanovenia, ktoré obsahujú právnu úpravu verejného zdravia implicitne
a druhú skupinu tvorí fakticky jedno ustanovenie – tzv. explicitné ustanovenie – konkrétne čl. 35
Charty.
Článok 1 Charty rieši otázku ľudskej dôstojnosti, ktorá môže byť pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti ohrozená. Článok 2 poskytuje ochranu života, článok 3 ochraňuje ľudskú integritu
(integritu jednotlivca) a článok 8 poskytuje ochranu osobných údajov (čo je relevantné aj v kontexte
poskytovania zdravotnej starostlivosti). Na strane druhej, napr. aj čl. 10 Charty, ktorý upravuje
slobodu svedomia, viery a náboženstva) sa môže v určitých prípadoch dostať do konfliktu, resp.
vstupovať do otázok poskytovania zdravotnej starostlivosti. Článok 26 poskytuje právny základ
integrácie postihnutých do spoločnosti, čo naznačuje priame spojenie tohto ustanovenia s otázkami
zdravotnej starostlivosti. Ak by sme zvolili cestu extrémneho výkladu, dokonca ja ustanovenie čl. 4,
ktorý zakazuje ponižujúce a neľudské zaobchádzanie, ako aj čl. 7, ktorý poskytuje ochranu
súkromia a rodinného života, by bolo možné vykladať ako ustanovenia súvisiace s otázkou
verejného zdravia. Aj čl. 25 Charty by mohol byť subsumovaný do skupiny ustanovení majúcich
implicitný dopad na otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že vyššie uvedené
ustanovenia neupravujú priamo otázky zdravotnej starostlivosti, bolo ich potrebné na tomto mieste
uviesť, keďže do témy právnej úpravy správy zdravotníctva v EU vstupujú implicitne.
V nadväznosti na uvedené potom uvádzame čl. 35 Charty, v ktorom sa uvádza: „Každý má
právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť za
podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Pri tvorbe a uskutočňovaní
všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany čudského zdravia“. Logicky,

4

Čl. 34 ZFEU: Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú
medzi členskými štátmi zakázané.“ Čl. 35 ZFEU: „Množstevné obmedzenia vývozu a všetky
opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.“
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toto ustanovenie má priamy dopad na právnu úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto ju
zaraďujeme do druhej (tzv. explicitnej) kategórie.
Z dôvodu komplexnosti výkladu v rámci tejto textovej jednotky je však dôležité uviesť čl. 51
Charty, podľa ktorého „1. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú
právo Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie v
súlade so svojimi príslušnými právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli
na ňu prenesené zmluvami.“ z čoho vyplýva, že jednotlivé ustanovenia Charty sa netýkajú primárne
inštitúcií členských štátov.
V závere je ešte potrebné spomenúť ustanovenie čl. 11 ods. 1 a ods. 2 ZEU, ktoré určujú,
že inštitúcie EÚ by mali občanom EÚ a zástupcom organizácií poskytnúť priestor vyjadriť sa ku
všetkým unijným činnostiam (politikám) a že (podľa ods. 2) „Inštitúcie udržiavajú otvorený,
transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou“, čo
fakticky môžeme označiť ako právo uvedených subjektov vyjadrovať svoje názory vo vzťahu
k inštitúciám EÚ. Toto ustanovenie je právnym základom na vyjadrovanie svojich názorov aj
v kontexte zdravotnej starostlivosti, a to najmä zo strany občiansky združení, ktorých sa tieto otázky
týkajú.
2

CEZHRANIČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Hoci cezhraničná zdravotná starostlivosť v rámci EÚ funguje niekoľko desiatok rokov, je
potrebné uviesť, že v rôznych fázach vývoja EÚ bola cezhraničná zdravotná starostlivosti postavená
na rôznych pilieroch a princípoch.
Pôvodná myšlienka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bola založená na štyroch
slobodách (voľný pohyb pracovných síl, kapitálu, tovaru a služieb). V úplných začiatkoch aplikácie
tohto inštitútu však členské štáty a ich orgány neboli ochotné akceptovať verejnú zdravotnú
starostlivosť v rámci systému cezhraničných služieb a mali za to, že to nebola otázka spadajúca pod
súkromný obchod v rámci Spoločenstva o voľnom obchode. Členské štáty teda cezhraničné
poskytovanie zdravotnej starostlivosti neboli ochotné akceptovať ako inštitút spadajúci pod reguláciu
právom EC, ale išlo – podľa ich názoru – o agendu spadajúcu výlučne do národného práva.
Neskôr sa však právne názory na túto otázku začali meniť a zdravotné služby sa stali, resp.
5
začali sa akceptovať ako „služby“ pre účely Zmluvy o ES. V prípadoch Luisi v. Carbone (1984)
6
a SPUC v. Grogan (1984) Európsky súdny dvor deklaroval, že zdravotnícke služby spadajú do
základných hospodárskych slobôd v rámci ES. Napriek tomu sa však ako najevidentnejšie
prípady viažuce sa na túto otázku, cituje prípad Kohll a Decker. Pán Kohll – štátny občan
Luxemburgu – požiadal o náhradu nákladov súvisiacich so zubárskym ošetrením (ktoré dostala jeho
dcéra) v Nemecku., pričom k takémuto úkonu nemal predchádzajúci súhlas daný príslušným
domácim orgánom. V tomto prípade ESD vyhlásil, že čl. 49 a nasl. sa vzťahujú na zdravotnícke
služby, a to aj v prípade, ak boli poskytnuté v rámci schém sociálneho zabezpečenia. Súd to vyjadril
slovami: „skutočnosť, že určité služby majú osobitný charakter ich nevylučuje z právneho režimu
základných slobôd – slobody pohybu, a preto požiadavka predchádzajúceho súhlasu naozaj
7
predstavovala porušenie čl. 49 (vtedy čl. 59) Zmluvy.„ V tomto prípade teda Súd jednoznačne
vyhlásil, že predchádzajúci súhlas naozaj predstavoval porušenie čl. 49 (vtedy čl. 59) Zmluvy. Vo
8
veci Decker , o ktorom sa rozhodlo v ten istý deň, ako o veci Kohll, Súd skonštatoval, že aj
zdravotné a sociálne poisťovne by mali rešpektovať čl. 28 Zmluvy o ES upravujúci otázku voľného
pohybu služieb. Skutočnosť, že zdravotná starostlivosť ako taká teda podlieha právnemu režim

5

Rozhodnutie - Cases 286/82 and 26/83 Luisi and Carbone [1984] ECR 377, Rec. 16.
Rozhodnutie - C-159/90 Society for the Protection of Unborn Children Ireland [1991]
ECR I-4685, Rec. 18.
7
Judgment of 28 April 1998 in case C-158/96 Kohll [1998] ECR I-1931. Rec. 20 of the judgment.
The ECJ Case Law on Cross-Border Aspects of Health Services. Briefing Note.
IP/A/IMCO/FWC/2006-167/C3/SC1, January 2007. p. 5
8
Rozhodnutie - 28 April 1998 in case C-120/95 Decker [1998] ECR I-1831; see also before that
judgment of 7
February 1984 in case 238/82 Duphar [1984] ECR 523.
6
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9

10

Zmluvy bola ďalej konkretizovaná v prípadoch Vanbraekel a Peerbooms , ale tiež napr. v prípade
11
Müller-Fauré and Watts .
V prípade prípadu Müller-Fauré / van Riet (1999), 2003 Súd potvrdil, že „Poskytovanie
zdravotnej starostlivosti neprestáva byť poskytovaním služby len z dôvodu, že ju hradí národná
poisťovňa...“
Jedna z kľúčových otázok, ktorá súvisí s témou poskytovania zdravotnej služby je aj náhrada
súvisiaca s poskytnutím služby (čo vyplýva z čl. 49 a čl. 50 Zmluvy o ES ako jedného z prvkov
poskytovania služieb). V prípade Belgicko v. Humbel (1988) ESD uviedol: „podstata úhrady/náhrady
spočíva v tom, že je to protiplnenie za poskytnutú službu a spravidla je určovaná dohodou toho,
12
komu sa služba poskytuje a toho, kto službu poskytuje“.
Táto koncepcia vnímania úhrady za
služby však bola zmenená Súdom v prípade Smits a Perbooms (a ostatní), kde Súd vo svojom
rozhodnutí deklaroval, že otázka úhrady/náhrady služby môže byť splnená (relevantná) aj v prípade,
ak ide o právny vzťah, ktorý zahŕňa tri osoby (t.j. aj národná poisťovňa a jej prostriedky – t.j. keď za
službu platí niekto iný, nie subjekt, ktorému sa služba poskytuje). Súd dokonca potvrdil, že náhrada

9

Rozhodnutie vo veci Vanbraekel (2001)
Pán Vanbraekel sa pokúšal o náhradu nákladov za ortopedickú liečbu svojej manželky – pani
Descampes (belgická štátna občianka poistená v Belgicku). Zákrok bol vykonaný vo Francúzsku,
pričom jej žiadosť o predchádzajúci súhlas bola zamietnutá (v rozpore s právom) – o čom rozhodol
belgický súd po jej návrate. Otázka, ktorú musel súd riešiť spočívala v tom, či sa má náhrada
uskutočniť podľa belgických sadzieb (t.j. tak ako to naznačoval prípad Kohll, ak sa zdravotná
starostlivosť poskytla bez predchádzajúceho súhlasu) alebo na základe francúzskych sadzieb (v
súlade s nariadením č. 1408/71, čo bolo podstatne menej). Súd rozhodol, že, ak by sa nahrádzalo
podľa nižších sadzieb, mohlo by to mať za následok vznik prekážky v rámci slobodného pohybu
(jednotlivci by neboli motivovaní vyhľadávať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte)., a preto
je potrebné uskutočniť kompenzáciu súm podľa národných mechanizmov sociálneho poistenia.
10
Rozhodnutie vo veciach Geraets-Smits/Peerbooms (2001)
Pán Geraets-Smits a pán Peerbooms sú štátnymi občanmi Holandského kráľovstva. Holandská
zdravotná poisťovňa im odmietla preplatiť náklady s liečbou – “experimentálna” liečba Parkinsonovej
choroby v Nemecku – v prípade p. Geraets-Smitsa a neurostimulačná terapia (v prípade kómy) u p.
Peerboomsa – uskutočnená v Rakúsku. Ani jeden z nich nemal predchadzajúci súhlas poisťovne na
uvedené zákroky, keďže v danom čase ichj v Holandsku neposkytovali, a preto sa pokúsili o
náhradu nákladov po návrate domov opierajúc svoj prípad o prípad Kohll a slobodný pohyb služieb.
Súd opäť potvrdil svoje predchádzajúce rozhodnutia v tom zmysle, že zdravotnícke služby sú
službami podľa Zmluvy o ES, avšak vzhľadom na prípadné nerovonováhy, ktoré môžu nastať
akceptoval inštitút predchádzajúceho súhlasu ako oprávnený nástroj, ak je jeho použite objektívne a
nie je založené na diskriminačných kritériách, ktoré sú voperd známe. Súd deklaroval, že súhlas
môže byť odmietnutý len v prípade, ak v rovnaká alebo rovnako účinná liečba môže byť poskytnutá
v primeranom čase v rámci inštitúcie, s ktorou má poisťovňa dohodu/zmluvu.
11
Rozhodnutie vo veci Watts (2006)
Pani Wattsová je britská štátna občianka a má 72 rokov. V Spojenom kráľovstve bola zapísaná na
zoznam pacientov čakajúcich na výmenu bedrového kĺbu. Orgán poistenia jej žiadosť o súhlas na
vykonanie zákroku v Belgicku alebo Francúzsku odmietol s prihliadnutím na čakacie termíny pre
tento typ zákroku – 12 mesiacov. Zákrok absolvovala vo Francúzsku, pričom náhrada liečebných
nákladov jej bola odmietnutá. Súd mal v predmetnej veci za to, že ak mal národný organ poistenia
(NHS) za to, že sumu nenahradí, mal preukázať, že čakacia lehota na daný zákrok v domovskom
štáte nepresiahne medicínsky akceptovateľný časový úsek, s prihliadnutím na stav a klinické
potreby pacienta. V súvislosti s náhradou nákladov Súd skonštatoval, že ak neexistuje sadzba za
vykonanie zákroku v Spojenom kráľovstve, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje bezplatne,
všetky náklady, ktoré pacient preukázateľne vynaložil v súvislosti so zákrokom v krajine, kde bol
zákrok uskutočnený, musia byť nahradené, a to až do výšky, ktorá by zodpovedala sadzbe za
podobný zákrok v domovskom štáte. Ak by úhrada za zákrok podľa predpisov štátu, v ktorom bol
zákrok vykonaný, bola nižšia ako suma, ktorú by poisťovna hradila za podobný zákrok v domvskom
štáte, nahradí sa maximálna suma vyúčtovaná v štáte, v ktorom bol zákrok poskytnutý.
12
Judgment of 27 September 1988 in case 263/86, Belgian State v. Humbel, [1988] ECR 5365,
para 17.
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je relevantná aj v prípadoch, keď korelácia medzi poskytnutou službou a protiplnením je len
13
nepriama (napr. úhrada fixnej sumy bez prihliadnutia na povahu a skutočnú cenu služby).
Je teda zrejmé, že v prípade Kohll a Decker, ako aj v prípadoch, ktoré ich nasledovali, ESD
potvrdil aplikovateľnosť ustanovení Zmluvy o ES o slobode pohybu, aj na zákonné služby zdravotnej
starostlivosti. Všetci občania – poskytovatelia služieb, ale aj ich príjemcovia – musia mať možnosť
mať úžitky vo väzbe na princípy slobody pohybu služieb (napr. služby dentálnej starostlivosti), ako aj
slobody pohybu tovarov (napr. okuliare a lieky) v rámci jednotného európskeho trhu. Preto
zdravotné služby poskytnuté v rámci EU by mali byť nahradené tak, akoby boli poskytnuté
v domácom štáte príjemcu služieb. Akékoľvek opatrenie, ktoré by viedlo k odrádzaniu jednotlivcov
od čerpania alebo poskytovania zdravotníckych služieb v inom členskom štáte je potrebné vnímať
ako prekážky slobodného pohybu, a preto je možné akceptovať ich len v prípade, ak tu existuje
dominantný všeobecný (verejný) záujem, príp. si to vyžaduje ochrana verejného zdravia. Súd preto
konštatoval, že potreba predchádzajúceho súhlasu domáceho orgánu je legitímna len v prípadoch
poskytovania nemocničnej starostlivosti, keďže neplánovaná a bezplatná zdravotná starostlivosť by
mohla naozaj ohroziť plánovanie a racionalizačné postupy (v zdravotníctve), spôsobiť nerovnováhu
1415
v dodávkach (zásobách) a ďalšie straty“.
V rámci nasledovného výkladu poskytneme krátke zhrnutie niektorých prípadov týkajúcich sa
16
poskytovania zdravotnej starostlivosti :
Prípad Ionnidis (2003)
V tomto prípade ESD rozhodol, že Grécko nemôže podmieniť úhradu liečebných nákladov
dôchodcu, ktoré vznikli počas jeho dočasného pobytu v inom členskom štáte, či už na
predchádzajúci súhlas alebo na skutočnosť, že choroba, na ktorú dôchodca trpí sa prejavila náhle
a že sa neviaže na predchádzajúce patológie, o ktorých vedel.
Prípad Inizan (2003)
V tomto rozhodnutí Súdny dvor výslovne potvrdil súlad predchádzajúceho súhlasu podľa
článku 22 nariadenia Rady (EHS) č 1408/71 s článkami 49 a 50 Zmluvy o ES o voľnom pohybe
služieb. Vzhľadom k tomu, že nariadenie Rady (EHS) č 1408/71 ponúka poisteným osobám určité
práva, ktoré by im inak nepatrili, normotvorca Spoločenstva má právo viazať ich na podmienky,
resp. určiť ich limity.
Prípad Leichtle (2004)
Toto rozhodnutie sa týka nemeckej právne úpravy upravujúcej náhradu výdavkov v súvislosti
so zdravotnou starostlivosťou. Podmienka, na ktorú sa viazala zákonná náhrada zdravotnej
starostlivosti poskytnutej v zahraničí - a to, že musí existovať správa vypracovaná lekárom alebo
zdravotníckym konzultantom v tom zmysle, že zdravotná starostlivosť je absolútne nevyhnutná
vzhľadom k podstatne zvýšeným vyhliadkam úspechu mimo územia Nemecka - bolo rozhodnuté, že
je v rozpore so zásadou voľného pohybu služieb. Podmienka, že zdravotné kúpele, musia byť
uvedené v Zozname kúpeľov nebola vyhodnotená ako prekážka voľného pohybu služieb, ak
podmienky stanovené pre registráciu boli objektívne a nemali diskriminačný charakter.
Prípad Keller (2005)
Nemeckému štátnemu príslušníkovi s bydliskom v Španielsku bola španielskymi úradmi
schválená starostlivosť v Nemecku (E112). Nemeckí lekári ju však naliehavo presmerovali na
13

The ECJ Case Law on Cross-Border Aspects of Health Services. Briefing
IP/A/IMCO/FWC/2006-167/C3/SC1, January 2007. p. 5
14
Case C 157/99 Geraerts-Smits and Peerbooms [2001] ECR 5473, para. 106.
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Willy Palm, Matthias Wismar, Ewout van Ginneken, Reinhard Busse, Kelly Ernst and
Figueras : Towards a renewed Community framework for safe, high-quality and efficient
border health care within the European Union, pp 24 – 25, In Cross-borderHealth Care
European Union : ISBN 978 92 890 0221 9, UK : World Health Organization, 2011
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Willy Palm, Matthias Wismar, Ewout van Ginneken, Reinhard Busse, Kelly Ernst and
Figueras : Towards a renewed Community framework for safe, high-quality and efficient
border health care within the European Union, pp 26 – 29, In Cross-borderHealth Care
European Union : ISBN 978 92 890 0221 9, UK : World Health Organization, 2011
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špecializované liečenie do Švajčiarska, a to bez konzultácii so španielskymi orgánmi. ESD uviedol,
že Španielsko nemôže od p. Kellerovej vyžadovať návrat do Španielska za účelom overenia, či si jej
zdravotný stav túto liečbu vyžaduje, keďže potreba tejto liečby bola záväzne určená nemeckými
lekármi. Vzhľadom na uvedené preto bolo Španielsko povinné niesť náklady súvisiace s liečbou vo
Švajčiarsku.
Prípad Acereda Herrera (2006)
Úhrada nákladov na cestovné, ubytovanie a stravovanie poistenca a osoby, ktorá ho
sprevádza v prípade nemocničnej starostlivosti v inom členskom štáte závisí od mechanizmu, podľa
ktorého sú tieto náklady uhrádzajú v krajine, v ktorej sú poistení.
Prípad Komisia/Španielsku (2010)
Španielsko neobmedzuje slobodu poskytovania služieb nemocničnej starostlivosti (ani
súvisiace turistické a vzdelávacie služby) tým, že odmietlo náhradu užívateľských poplatkov
znášaných španielskym poistencom ošetreným počas dočasného pobytu vo Francúzsku. V tomto
rozhodnutí ESD jasne odlišuje prípade neplánovaného liečby od toho plánovaného ošetrenia v inom
členskom štáte, ako je tomu v prípade Vanbraeckel, v ktorom bol predchádzajúci súhlas neprávom
odopretý (odmietnutý).
3

CEZHRANIČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (EÚ) V SÚČASNOSTI
S cieľom poskytnúť čitateľovi čo najkomplexnejší obraz o cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, musím čitateľovi poskytnúť odpoveď na základnú otázku, a to či vôbec existujú určité
kategórie zdravotnej starostlivosti pre potreby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
v inom členskom štáte. Ak si otázku položíme tak, ako sme to uviedli vyššie, odpoveď je pozitívna.
Podľa práva EU existujú v zásade dve veľké skupiny zdravotnej starostlivosti. Prvou
kategóriou je tzv. neplánovaná zdravotná starostlivosť a druhú skupinu tvorí tzv. plánová
zdravotná starostlivosť. Rozdiel medzi oboma kategóriami musí byť zjavný už len z ich označenia.
Neplánovaná zdravotná starostlivosť sa osobe poskytuje v „nečakanom“ režime napr. z dôvodu
úrazu alebo nehody na území iného členského štátu, resp. na území iného štátu ako jeho
domovského štátu, príp. štátu, na ktorý sa viaže jeho zdravotné poistenie. Na druhej strane,
plánovaná zdravotná starostlivosť zahŕňa takú zdravotnú starostlivosť, ktorá je fakticky dôvodom
cesty pacienta do iného členského štátu.
Za účelom zjednodušenia výkladu to môžeme zhrnúť nasledovne: kým v prvom prípade sa
osoba na území členského štátu nachádza z iného dôvodu ako z dôvodu získania zdravotnej
starostlivosti (napr. je tam na dovolenke), v druhom prípade je účelom cesty osoby do iného
členského štátu získanie – poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V prípade neplánovanej zdravotnej
starostlivosti môže byť táto osobe hradená cez inštitút tzv. Európskej karty poistenca (European
Health Insurance Card), ktorá fakticky zahŕňa napr. nielen dovolenku na území iného členského
štátu, ale napr. aj niektoré druhy pracovných ciest a pod. Európsku kartu poistenca vydáva
poistencovi jeho „domovská“ zdravotná poisťovňa.
Okrem neplánovanej zdravotnej starostlivosti však osoba môže vyžadovať v inom členskom
štáte aj plánovanú zdravotnú starostlivosť. V súlade s právom EU, osoba je oprávnená na získanie
zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak:
a) zdravotný úkon/liečba, ktorú si pacientov stav vyžaduje nie je poskytovaná v jeho
domovskom štáte, ale ak by bola, bola pokrytá z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia
b) pacientov stav si vyžaduje skorú liečbu, avšak v štáte pôvodu (domovský štát) mu táto liečba
nemôže byť poskytnutá včas. To, či je podmienky splnená spravidla vyplýva priamo zo spisu
pacienta. Prihliadla sa pritom najmä na anamnézu ochorenia, bolesti, ktorými pacient trpí a samotní
povahu postihnutia/poškodenia zdravia.
Ak je splnená jedna z uvedených podmienok, osoba má právo na to, aby jej bola poskytnutá
zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte – s predchádzajúcim súhlasom domovskej (príp.
sociálnej) poisťovne.
Plánovanú zdravotnú starostlivosť ďalej môžeme kategorizovať na:
a) nemocničnú starostlivosť – vyhľadávaná pacientmi napr. z dôvodu obísť systém dlhých
čakacích listín vo vlastnom štáte, príp. s cieľom získať osobitnú alebo lepšiu zdravotnú starostlivosť
v inom členskom štáte

675

b) ambulantná (klinická) starostlivosť – týka sa poskytovania zdravotnej starostlivosti
ambulantne, resp. otázok nákupu zdravotníckych pomôcok.
Takéto rozlišovanie je dôležité, pretože právny režim zdravotnej starostlivosti závisí od
požadovaného typu zdravotnej starostlivosti. Ako bolo uvedené vyššie, SDEÚ uviedol, že
predchádzajúci súhlas je potrebný len v prípade nemocničnej starostlivosti, ale nie v prípade
cezhraničnej ambulantnej starostlivosti. Za nemocničnú službu sa obvykle považuje
zdravotná starostlivosť, pri ktorej pacient v nemocnici aspoň jednu noc. Takáto diferenciácia
zdravotnej starostlivosti je dôležitá z dôvodu, že v prípade cezhraničnej nemocničnej zdravotnej
starostlivosti je legitímne, ak je táto viazaná na predchádzajúci súhlas domácej poisťovne.
Za účelom krátkeho zhrnutia doteraz známych faktov môžeme uviesť nasledovné: Existujú
dve kategórie zdravotnej starostlivosti – plánovaná a neplánovaná zdravotná starostlivosť.
Neplánovaná zdravotná starostlivosť sa v rámci EU (v inom členskom štáte) poskytuje na základe
tzv. Európskej karty poistenca. Plánovaná zdravotná starostlivosť sa ďalej rozdeľuje na dve
kategórie, a to na starostlivosť nemocničnú a ambulantnú (klinickú). Aby bola pacientovi poskytnutá
plánovaná nemocničná starostlivosť, je potrebné požiadať o vydanie predchádzajúceho súhlasu
domácu poisťovňu. V prípade inej ako nemocničnej starostlivosti, predchádzajúci súhlas poisťovne
potrebný nie je (aj keď sa odporúča kvôli otázkam následnej náhrady).
Detailizácia práva byť ošetrený v inom členskom štáte EÚ je základným princípom EÚ
smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (smernica č
2011/24/EU). Keďže pojem zdravotná starostlivosť je v súvislosti s uvedením kľúčové, upriamime
teraz pozornosť na vymedzenie tohto pojmu vyššie uvedenou smernicou. V súlade s uvedeným
pojem zdravotná starostlivosť znamená služby zdravotnej starostlivosti, ktoré pacientom poskytujú
zdravotnícki pracovníci s cieľom posúdiť, zachovať alebo obnoviť ich zdravotný stav vrátane
predpisovania, výdaja a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok.
Po vymedzení pojmu „zdravotná starostlivosť“, pre účely tejto smernice, môžeme pristúpiť
k tomu, aby sme určili, v ktorých prípadoch majú členské štátny možnosť zavedenia inštitútu
predchádzajúceho súhlasu. Pôjde pritom o nasledovné situácie:
a) zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha požiadavkám plánovania súvisiacim s cieľom zabezpečiť
dostatočnú a trvalú dostupnosť vyváženého rozsahu vysoko kvalitného ošetrenia v príslušnom
členskom štáte alebo požiadavkám kontroly nákladov a zabránenia v čo najväčšej možnej miere
akémukoľvek plytvaniu finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi, a súčasne zahŕňa hospitalizáciu
dotknutého pacienta minimálne počas jednej noci alebo si vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a
nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia;
b) zdravotná starostlivosť, ktorá zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre pacienta
alebo obyvateľstvo, alebo
c) zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý by
mohol, na základe individuálneho posúdenia daného prípadu, vyvolávať závažné a konkrétne obavy,
pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť starostlivosti, s výnimkou zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa
vzťahujú právne predpisy Únie zaručujúce minimálnu úroveň bezpečnosti a kvality v členských štátoch
Únie.
Vo vyššie uvedených prípadoch môže nastať situácia, že pacienti budú povinní požiadať
o predchádzajúci súhlas orgány verejného poistenia zodpovedný za náhradu zdravotných úkonov. Na
strane druhej je z dôvodov komplexnosti potrebné dodať, že vydanie súhlasu budú môcť poisťovne
odmietnuť len v nasledovných prípadoch:
a) pacient podľa klinického hodnotenia bude s vysokou istotou vystavený bezpečnostnému riziku,
ktoré nemožno považovať za prijateľné, zohľadňujúc potenciálny prínos cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, o ktorú sa pacient uchádza;
b) obyvateľstvo bude v dôsledku predmetnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s vysokou istotou
vystavené značnému bezpečnostnému riziku;
c) predmetnú zdravotnú starostlivosť má poskytnúť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
vyvoláva závažné a konkrétne obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie noriem a usmernení pre kvalitu
starostlivosti a bezpečnosť pacienta vrátane ustanovení o dohľade, bez ohľadu na to, či sú tieto normy
a usmernenia ustanovené zákonmi a predpismi alebo sú zavedené prostredníctvom akreditačných
systémov zavedených v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie;
d) je možné poskytnúť túto zdravotnú starostlivosť na jeho území v lehote, ktorá je lekársky
opodstatnená, zohľadňujúc súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia každého
dotknutého pacienta.
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Ak národný zdravotný orgán odmietne vydať súhlas, bude musieť odôvodniť, prečo sa tak
stalo (t.j. bude musieť poskytnúť jasný dôvod neposkytnutia súhlasu). V prípade odmietnutia,
pacienti majú právo požiadať o preskúmanie týchto správnych rozhodnutí. Avšak v prípade, že
liečba nie je v členskom štáte k dispozícii, resp. nie je k dispozícii včas, národné zdravotné úrady
nie sú oprávnené odmietnuť súhlas pacientovi, ktorý vyhľadáva zdravotnú starostlivosť v inom
členskom štáte EÚ. Pacienti potom majú nárok na náhradu nákladov liečby za predpokladu, že
takáto liečba je zahrnutá do úkonov zdravotnej starostlivosti, ktorá by bola hradená vo
vnútroštátnom režime. Suma, ktorá sa pacientovi nahradí je suma, ktorú by národný orgán
verejného poistenia hradil vo vnútroštátnom režime.
4

SPRÁVNE KONANIE (O PREDCHÁDZAJÚCOM SÚHLASE) NA ÚROVNI
DOMOVSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU (ČLENSKÝ ŠTÁT, V KTOROM JE PACIENT
POISTENÝ)
Členský štát, v ktorom je pacient poistený je povinný zabezpečiť, aby sa administratívne
postupy pre využívanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a preplácanie nákladov na zdravotnú
starostlivosť, ktoré vznikli v inom členskom štáte, zakladali na objektívnych a nediskriminačných
kritériách, ktoré sú nevyhnutné a primerané z hľadiska stanoveného cieľa. Akýkoľvek
administratívny postup uvedený vyššie musí byť ľahko dostupný a informácie o tomto postupe
musia byť dostupné verejnosti na náležitej úrovni. Takýto postup – správne konanie - musí byť
spôsobilé zabezpečiť, aby sa žiadosti vybavovali objektívne a nestranne.
Ćlenské štáty sú povinné ustanoviť primerané lehoty, v rámci ktorých sa žiadosti o
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť musia vybaviť, a zverejnia ich vopred. Členské štáty pri
vybavovaní žiadostí o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť zohľadňujú špecifický zdravotný stav
(pacienta) a naliehavosť a individuálne okolnosti.
Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby individuálne (správne) rozhodnutia týkajúce sa
využívania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na zdravotnú starostlivosť v
inom členskom štáte boli riadne odôvodnené, aby podliehali preskúmaniu prípad od prípadu a aby
17
ich bolo možné súdne preskúmať, čo zahŕňa aj ustanovenie predbežných opatrení.
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OPODSTATNENOSŤ TRETEJ HLAVY PIATEJ ČASTI
OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Juraj Vačok
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor s poukazom na zámer Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu civilného práva
procesného vypustiť opravný prostriedok podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku z novej právnej úpravy analyzuje tento inštitút. Poukazuje na jeho výhody, ale aj
nedostatky. Tiež porovnáva počet konaní o tomto opravnom prostriedku v rokoch 2007-2011 so
súdnymi konaniami podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V závere sa
venuje možnosťou nahradenia tohto inštitútu inými spôsobmi.
Kľúčové slová: správne súdnictvo, preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí, tretia hlava piatej
časti Občianskeho súdneho poriadku, zásada dvojstupňovosti konania, preskúmavanie správnosti
a zákonnosti rozhodnutia.
Abstract: Author analyzes remedy according the Third Head of the Fifth Part of the Civil Procedural
Code. The ground for this research is the aim of the Recodify Commission for Recodification of Civil
Procedural Law to suppress this remedy from new preparing legal regulation. Author shows to the
advantages and disadvantages of this remedy. He also compare amount of proceedings about this
remedy with courts proceedings according to the Second Head of the Fifth Part of the Civil
Procedural Code. In the conclusion he attends to the possibilities of replacing the analyzing institute.
Key words: Administrative Justice, Reviewing of the Decisions which are not in force, the Third
Head of the Fifth Part of the Civil Procedural Code, principle of two instances proceedings,
reviewing of propriety and legality of decisions.
1

ÚVOD
V dňoch 10. – 12. 10. 2012 sa uskutočnila v Účelom zariadení Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky v Častej – Papierničke medzinárodná vedecká konferencia s názvom
Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. Na tejto konferencii
1
zástupcovia Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného doc. JUDr. Marek
Števček, PhD. a JUDr. Jana Baricová okrem iného informovali o zámere vypustenia Opravného
prostriedku proti rozhodnutiam správnych orgánov v súčasnosti upraveného v tretej hlave piatej
časti zákona číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien (ďalej len
Občiansky súdny poriadok). K uvedenému okrem iného uviedli: ...v novej právnej úprave sa už
neuvažuje s opravnými prostriedkami proti rozhodnutiam správnych orgánov ako pozostatku
právnej úpravy pred rokom 1991. Postupným vývojom konania v správnom súdnictve a jeho právnej
úpravy sa tretia hlava piatej časti stala neorganickým prvkom, ktorý ešte stále vyvoláva dojem, že
2
súdne konanie v správnom súdnictve je „pokračovaním“ správneho konania...
Predmetné vystúpenie ma podnietilo k hlbšiemu zamysleniu nad tým, či je v súčasnosti stále
opodstatnený inštitút opravného prostriedku proti rozhodnutiam správnych orgánov. Cieľom môjho

1

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/Obciansky-sudny-poriadok/Verejnevystupenia-Rekodifikacnej-komisie.aspx, 3. 4. 2013
2
BARICOVÁ, J., ŠTEVČEK, M.: Správne súdnictvo a rekodifikácia civilného práva procesného. In.
Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike: zborník z príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 2012, strany 23 - 43. strana 26.
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príspevku je teda prispieť do diskusie o možnosti jeho ponechania alebo vypustenia z právneho
poriadku.
V zásade sa stotožňujem s názorom členov rekodifikačnej komisie v tom, že predmetný
opravný prostriedok je určitým nesystémovým prvkom v rámci tak správneho, ako aj súdneho
konania. Súdy sa v rámci tohto opravného prostriedku dostávajú do pozície kontrolóra
individuálnych správnych aktov, ktoré ešte nenadobudli právoplatnosť. V rámci externej (vonkajšej)
3
kontroly tak preskúmavajú správne akty, ktoré ešte nie sú z pohľadu materiálnej právoplatnosti
konečné. Navyše zákon v tomto prípade uprednostňuje súdny prieskum pred inými druhmi kontroly,
nakoľko opravnému prostriedku proti rozhodnutiam správnych orgánov priznáva postavenie
riadneho opravného prostriedku.
Prostredníctvom riadnych opravných prostriedkov sa napĺňa zásada dvojstupňovosti
4
správneho konania. V podstate ide o jednu zo základných zásad správneho konania. Domnievam,
sa že táto zásada je veľmi dôležitá a pokiaľ je to v konkrétnom konaní možné, mala by byť
ponechaná.
Za hlavný význam tejto zásady považujem, že zákonodarca umožňuje preskúmať
individuálny správny akt ešte pred jeho právoplatnosťou. Teda ešte pred tým, ako tento správny akt
nadobudne určitú trvácnosť. Kontrola prostredníctvom riadnych opravných prostriedkov by mala
teda byť dostatočne účinná. Je totiž potrebné si uvedomiť, že zásahom do právoplatných rozhodnutí
sa zasahuje do právoplatne priznaných práv a uložených povinností a teda aj do princípu právnej
istoty.
S ohľadom na uvedené sa domnievam, že prieskum rozhodnutí prostredníctvom riadnych
opravných prostriedkov by mal byť čo najefektívnejší. Kvalitný prieskum neprávoplatných rozhodnutí
bude predchádzať tomu, aby bolo zasahované príslušnými autoritami do právoplatných rozhodnutí
v rámci konaní o mimoriadnych opravných prostriedkov tak, že tieto rozhodnutia budú rušené alebo
menené.
Som toho názoru, že súčasná právna úprava správneho konania počíta primárne s tým, že
o riadnych opravných prostriedkoch voči individuálnym správnym aktom budú rozhodovať správne
orgány. Toto tvrdenie možno vyvodiť aj z toho, že všeobecný procesný predpis pre správne
5
konanie, zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien
(ďalej len Správny poriadok), v podstate priamo hovorí len o dvoch riadnych opravných
prostriedkoch – odvolaní a rozklade. V § 70 síce odkazuje na preskúmanie rozhodnutí súdom
v osobitných prípadoch na základe osobitného predpisu, avšak toto ustanovenie je systematicky
zaradené v rámci Štvrtej časti Správneho poriadku. Teda až po tom, ako sú upravené opravné
prostriedky, ktorými sa napádajú právoplatné rozhodnutia.
Napriek uvedenému opravný prostriedok proti rozhodnutiam správnych orgánov nie je
podľa súčasnej právnej úpravy inštitút, ktorého použitie by bolo ojedinelé. Som toho názoru, že
zákonodarca k jeho použitiu pristúpil v troch prípadoch. Prvým je, ak osoba vystupujúca v postavení
6
prvostupňového správneho orgánu nemá nadriadený správny orgán. Druhým je v prípade konaní,
7
kde súdy tradične preskúmavali neprávoplatné rozhodnutia. Tretí prípad je v rámci konaní, v
ktorých je určitá osobitosť predmetu preskúmavania. Sú to konania, kde rozhodujúci orgán v prvom
3

K jednotlivým druhom kontroly pozri napríklad PEKÁR, B.: Kontrola vo verejnej správe v kontexte
európskeho správneho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
2011.
4
K základným zásadám správneho konania pozri napríklad VRABKO, M. a kol.: Správne právo:
Procesná časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2007, strany 27 –
30.
5
Posledná zmena zákonom číslo 204/2011 Z. z.
6
Zrejme najznámejším príkladom konaní, kde sa využíva riadny opravný prostriedok v dôsledku
absencie nadriadeného správneho orgánu, sú konania vedené subjektmi územnej samosprávy vo
veciach originálnej pôsobnosti.
7
Do tejto skupiny zaraďujem okrem iných konania vedené Sociálnou poisťovňou, v ktorých v súlade
s § 219 odsekom (1) zákona číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien
rozhoduje o riadnom opravnom prostriedku súd. Tieto konania uvádzam z dôvodu, že rozhodnutia
vo veciach dôchodkového zabezpečenia preskúmavali súdy podľa štvrtej hlavy Občianskeho
súdneho poriadku účinného pred rokom 1989.
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stupni má nadriadený orgán, avšak s ohľadom na povahu veci zákonodarca považoval za
8
vhodnejšie konanie o riadnom opravnom prostriedku zveriť súdom. Vymedzenie týchto skupín
považujem za dôležité pre ďalšiu analýzu.
Pri porovnaní správnych konaní, kde o riadnom opravnom prostriedku rozhoduje správny
orgán a konaní, v ktorých o riadnom opravnom prostriedku rozhoduje súd, možno konštatovať
pomerne veľké rozdiely.
Za jeden zo základných rozdielov považujem počet inštancií. Napriek tomu, že v oboch
typoch konaní je počet inštancií v rámci základného konania, teda konania do vydania
právoplatného rozhodnutia, rovnaký, rozdiel nastáva pri aplikácií mimoriadnych opravných
prostriedkov. Zatiaľ, čo v konaniach, kde v poslednom stupni rozhodujú správne orgány, môže
dôjsť k súdnemu prieskumu rozhodnutia a postupu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho
súdneho poriadku, v konaniach, kde o riadnom opravnom prostriedku rozhodujú súdy, je už tento
súdny prieskum zahrnutý.
V rámci uvedenej koncepcie sa môže zdať, že lepšia ochrana práv účastníkov konania je
poskytnutá v rámci konaní, kde o opravných prostriedkoch rozhodujú správne orgány. Dôvodom je
väčší počet inštancií za predpokladu, že konkrétne správne konanie, ako aj následný súdny
prieskum sú dvojstupňové. Výhoda konaní, kde sa realizuje súdny prieskum v rámci riadneho
opravného prostriedku však zase môže byť v rýchlosti tohto súdneho prieskumu.
Ďalšou výhodou konaní, v ktorých súdy preskúmavajú neprávoplatné rozhodnutia môže byť,
že v prípade zrušenia, prípadne zmeny týchto rozhodnutí, zasahujú do neprávoplatného právneho
stavu. Je tu tak vyššia ochrana princípu právnej istoty oproti súdnemu prieskumu podľa druhej hlavy
piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, kedy súdy v prípade zistenia nezákonností rozhodnutí
vstupujú do už právoplatného právneho stavu.
Zásadný rozdiel je aj v rozsahu preskúmavania napadnutých rozhodnutí správnymi
a súdnymi orgánmi. Odvolací orgán alebo orgán rozhodujúci o rozklade je povinný podľa § 59
odseku (1) Správneho poriadku preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zatiaľ čo súd
s výnimkou rozhodovania podľa § 250j odseku (3) Občianskeho súdneho poriadku preskúmava
napadnuté rozhodnutie v rozsahu žaloby. Možnosti nápravy nezákonného rozhodnutia súdom sú
podstatne menšie ako možnosti odvolacieho správneho orgánu. Za v súčasnosti účinnej právnej
úpravy sa teda môže stať, že súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku zistenú a zrejmú vadu rozhodnutia neodstráni z dôvodu, že nebolo na ňu poukázané
v opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu. S výnimkou rozhodovania podľa už
spomínaného § 250j odseku (3) súd dokonca takúto vadu odstrániť nesmie.
Uvedený rozdiel môže spôsobiť účastníkovi konania značnú ujmu v jeho právach.
Pripomínam len, že podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku účastník konania
nemusí byť zastúpený advokátom. Možno teda očakávať, že nie všetci účastníci budú schopní
napísať podania, v ktorých dokážu odhaliť všetky prípadné zákonné vady rozhodnutia. Domnievam
sa, že nie je správne, aby pre takúto nevedomosť boli účastníci ukrátení na svojich právach.
Za zásadný rozdiel pri posudzovaní rozsahu preskúmavania považujem aj možnosť
preskúmavania nesprávnosti rozhodnutia. Zatiaľ čo odvolací správny orgán s ohľadom na už
spomínaný § 59 Správneho poriadku preskúmava tak zákonnosť, ako aj správnosť rozhodnutí, súd
v konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov preskúmava výlučne len
zákonnosť rozhodnutí. Podľa § 245 odseku (2) Občianskeho súdneho poriadku je preskúmavanie
správnej úvahy vylúčené. Súd preskúmava len to, či správny orgán aplikoval správnu úvahu
v súlade so zákonom.
Uvedený rozdiel považujem za pomerne veľký v neprospech konania podľa tretej hlavy piatej
časti Občianskeho súdneho poriadku voči odvolaciemu alebo rozkladnému konaniu. Pri striktnej
aplikácií § 245 odseku (2) Občianskeho súdneho poriadku, jeho jazykovom výklade, možno dôjsť
k záveru, že v správnych konaniach, v ktorých o riadnych opravných prostriedkoch voči
rozhodnutiam rozhodujú súdy, nemožno správnu úvahu s výnimkou rozhodovania o veciach podľa §
250j odseku (5) Občianskeho súdneho poriadku vôbec preskúmať. Domnievam sa, že takáto úprava
je absolútne v rozpore so zásadou dvojstupňovosti správneho konania. Napriek tomu, že použitie
8

Príkladom je odvolacie konanie podľa § 31 odseku (7) zákona číslo 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších zmien.
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správnej úvahy by malo patriť výlučne do právomoci správnych orgánov, nemožno úplne vylúčiť jej
kontrolu. Takáto úprava môže viesť k svojvôli príslušného správneho orgánu.
Za nevyriešený problém v konaniach podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku považujem absenciu orgánu, ktorý by mal rozhodovať o riadnych opravných prostriedkoch
voči procesným rozhodnutiam. To sa týka najmä prvostupňových rozhodnutí tých správnych
orgánov, ktoré nemajú nadriadený správny orgán.
Paragraf 248 písmeno a) Občianskeho súdneho poriadku vylučuje z pôsobnosti súdov
preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov predbežnej povahy a procesných rozhodnutí
týkajúcich sa vedenia konania. Z tohto dôvodu sa v konaniach, kde absentuje najbližšie nadriadený
správny orgán prvostupňového správneho orgánu a osobitné právne predpisy odkazujú na
preskúmanie rozhodnutia súdom, sa dostávame do stavu, ktorý nie je právne riešený. Riešenie
tohto problému nie je ani úlohou tohto článku. Chcel som týmto problémom poukázať na ďalší
rozdiel oproti konaniam, v ktorých o riadnom opravnom prostriedku rozhodujú správne orgány.
V týchto konaniach o procesných rozhodnutiach v rámci konania o riadnom opravnom prostriedku
rozhodujú odvolacie, prípadne rozkladové orgány.
Pri porovnávaní konaní, v ktorých o riadnych opravných prostriedkoch rozhodujú správne
orgány a tých, v ktorých o týchto opravných prostriedkoch rozhodujú súdy, by sme nesporne našli aj
ďalšie rozdiely. Tie rozdiely, na ktoré som poukázal sa mi pre účely ďalšieho posudzovania javili ako
najzásadnejšie. Z uvedeného porovnania možno vyvodiť viacero negatív konania podľa tretej hlavy
piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Možno však poukázať aj na pozitíva, ktoré vidím najmä
v lepšom napĺňaní zásady rýchlosti konania. Tiež zásady právnej istoty v dôsledku nezasahovania
súdmi do právoplatného právneho stavu.
Pri posudzovaní zámeru uvedeného v úvode, a to vypustiť zo súdneho prieskumu
neprávoplatné rozhodnutia správnych orgánov, mám zato, že uvedená ambícia je možná. To však
za predpokladu vyriešenia finálnej podoby tých správnych konaní, v ktorých v druhom stupni
o riadnom opravnom prostriedku rozhodujú súdy.
Uvedený problém je možné vyriešiť dvomi základnými spôsobmi. Prvým spôsobom je
vytvorenie druhostupňového správneho orgánu. Druhým spôsobom je v predmetných veciach
uzákoniť jednostupňové správne konanie.
Za základnú výhodu prvého spôsobu považujem, že ostane zachovaná dvojstupňovosť
správneho konania. V rámci správneho konania teda príde k preskúmaniu prvostupňového
rozhodnutia správnym orgánom v rámci riadneho opravného prostriedku pred nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia. Uvedená koncepcia by teda mohla posilniť princíp právnej istoty.
Výhoda uvedenej koncepcie oproti súčasnému stavu by mohla byť aj v tom, že orgán
rozhodujúci o riadnom opravnom prostriedku by mohol preskúmavať tak nezákonnosť, ako aj
nesprávnosť rozhodnutia. Navyše by, vychádzajúc z dikcie Správneho poriadku, nebol pri
preskúmavaní prvostupňového rozhodnutia viazaný rozsahom riadneho opravného prostriedku.
Tieto skutočnosti hovoria v prospech zásady zákonnosti (viazanosti právom), nakoľko pri takto
široko nastavenom preskúmavaní v rámci riadneho opravného prostriedku bude mať druhostupňový
správny orgán možnosť odstrániť vady v správnosti ako aj zákonnosti prvostupňového rozhodnutia.
Pri priklonení sa k tejto možnosti však treba veľmi citlivo zvažovať, kto by mal byť
prvostupňovým a druhostupňovým správnym orgánom. Je to z dôvodu, aby sme nevytvárali len
formálnu dvojstupňovosť. Systém je potrebné nastaviť tak, aby prvostupňové a druhostupňové
správne orgány boli od seba aspoň čiastočne nezávislé. Teda aby orgán rozhodujúci o opravnom
prostriedku mohol bez ideálne žiadnych vonkajších vplyvov rozhodnúť výlučne na základe zákona.
Problém pri kreovaní druhostupňového správneho orgánu môže nastať v prípade, ak orgán
rozhodujúci v postavení prvostupňového správneho orgánu nemá nadriadený orgán. Formálne síce
bude možné aj v takýchto prípadoch nadriadený orgán napríklad po vzore rozkladného konania
vytvoriť. Dôležité však bude, aby si celý systém plnil svoju úlohu.
Za najzásadnejšiu chybu by som považoval, aby v prvom a druhom stupni rozhodovala tá
istá osoba. Napriek tomu, že v druhom stupni by jej mohla byť vytvorená poradná komisia.
Nemyslím si, že je správne, aby tá istá osoba preskúmala svoje prvostupňové rozhodnutia, v ktorom
9
už platne raz vyslovila svoj právny názor. Problémy môžu nastať samozrejme aj v prípadoch, ak
9

Rozkladné konania, v ktorých v prvom a druhom stupni rozhoduje tá istá osoba, sú upravené
napríklad v zákone číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
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budú síce formálne rozhodovať dve osoby, avšak pôjde o malé pracovisko so silnými vzájomnými
väzbami medzi jednotlivými zamestnancami a funkcionármi. Uvedené môže vzniknúť napríklad
v prípade malých obcí, v ktorých sa viaceré funkcie kumulujú v rukách jednej osoby alebo v ktorých
je v dôsledku malého počtu pracovníkov úzky osobný vzťah.
Pri vybraní sa cestou vytvárania druhostupňového správneho orgánu niekomu, kto nemá
nadriadený správny orgán, pravdepodobne bude potrebné oba stupne vytvoriť v rámci subjektu,
ktorému bola pôsobnosť prvostupňového správneho orgánu zverená. Je zrejmé ťažké predpokladať
vytvorenie druhostupňového správneho orgánu, ktorý by bol oddelený od vecne príslušného
subjektu rozhodujúceho v prvom stupni napríklad v prípade územnej samosprávy, nakoľko subjekty
územnej samosprávy z povahy svojho postavenia nemôžu mať nadriadený správny orgán.
V prípade takéhoto postupu je však veľký predpoklad, že budeme musieť riešiť tie isté problémy,
10
ktoré sa vyskytujú v rozkladných konaniach.
Predmetný problém nepredpokladám v konaniach, kde síce o riadnom opravnom prostriedku
voči rozhodnutiam prvostupňových správnych orgánov rozhodujú súdy, avšak tieto správne orgány
majú svoje nadriadené orgány. V takomto prípade je možné preniesť pôsobnosť rozhodovať
o riadnom opravnom prostriedku na najbližšie nadriadené správne orgány.
Pri posudzovaní tohto spôsobu je treba brať do úvahy pravdepodobný nárast dĺžky celého
kontrolného procesu. Ten bude spôsobený tým, že aj v týchto konaniach budú právoplatné
rozhodnutia podliehať súdnemu prieskumu. Súdny prieskum už nebude súčasťou riadneho konania,
ale bude začatý na základe podania mimoriadneho opravného prostriedku.
V prípade ponechania len jednej inštancie v rámci správneho konania by bolo výhodou, že
sa nepredĺži dĺžka celého procesu. V podstate príde len k preusporiadaniu celého procesu tak, že
súdny prieskum tvoriaci súčasť riadneho konania sa bude aplikovať až po právoplatnosti
rozhodnutia na základe podania mimoriadneho opravného prostriedku.
Za zásadnú nevýhodu tohto spôsobu riešenia považujem, že bude môcť byť vydané
právoplatné rozhodnutie bez kontroly pred jeho právoplatnosťou. Problém môže nastať aj v prípade
vykonateľnosti, nakoľko podľa všeobecnej úpravy správneho konania sa súdnemu prieskumu
uskutočnenému na základe mimoriadneho opravného prostriedku nepriznáva odkladný účinok.
Pripúšťam však, že tento nedostatok by sa dal odstrániť zmenou všeobecnej úpravy tak, že
v prípade jednostupňových správnych konaní nastane podaním návrhu na súd zo zákona odkladný
účinok napadnutého rozhodnutia. Je však otázne, či takouto úpravou v podstate nezachováme
11
v súčasnosti účinný právny stav.
Táto koncepcia tiež nevyrieši niektoré vyššie spomínané problémy. Za predpokladu
zachovania zásady, že súd je kontrolórom zákonnosti, žiadna autorita nebude mať v kompetencii
preskúmavanie správnosti rozhodnutí. Teda nebude môcť byť naďalej preskúmavaná správna
úvaha s výnimkou toho, či nevybočila s medzí a hľadísk stanovených zákonom.
Rovnako v prípade zachovania zásady, že súd je viazaný rozsahom návrhu, súd nebude
môcť rušiť alebo meniť nezákonné rozhodnutia, pokiaľ účastník na konkrétnu nezákonnosť
nepoukáže. Za predpokladu nezavedenia povinného zastupovania aj v týchto konaniach sa tak
môže stať, že účastník bez právnického vzdelania nebude schopný na konkrétnu vadu rozhodnutia
upozorniť a súd nebude môcť tuto vadu pri rozhodovaní zobrať na zreteľ. Na druhej strane povinné
právne zastúpenie by v určitých prípadoch mohlo spôsobiť nie len obmedzenie práva na prístup
k súdu, ale odhliadnuc od prokurátorského dozoru aj zasiahnutie do možnosti preskúmania, a teda

informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
v znení neskorších zmien.
10
Na problémy týkajúce sa rozhodovania o rozklade je poukazované viacerými autormi. Pozri
k tomu napríklad KADEČKA, S.: Správní orgáy jako subjekty správního řízení. In. Všeobecné
správne konania: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. – 9. októbra 2009 ČastáPapiernička. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010, strany 80 –
92.
11
Síce podľa nového stavu by sa podával mimoriadny opravný prostriedok voči právoplatnému
rozhodnutiu, avšak v dôsledku jeho odkladného účinku v prípade podania návrhu na súd práva
a povinnosti z tohto napadnutého rozhodnutia správneho orgánu začnú plynúť až po právoplatnom
rozhodnutia súdu.
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kontroly právoplatného rozhodnutia správneho orgánu vydaného v jednostupňovom správnom
konaní.
Pri posudzovaní možnosti zrušenia tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je
treba brať do úvahy aj množstvo rozhodnutí, ktoré sa podľa tejto hlavy preskúmavajú. Z tohto
dôvodu som skúmal počet vybavených veci v rokoch 2007 – 2011 v konaniach podľa tejto hlavy
a porovnával s počtom vybavených vecí podľa druhej hlavy piatej časti. Vychádzal som pritom zo
12
štatistických ročeniek Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri zisťovaní som nebral do
úvahy rok 2012, nakoľko v čase písania tohto príspevku táto štatistika ešte nebola k dispozícií.
Výsledky za jednotlivé roky uvádzam v tabuľke číslo 1.
Pri porovnaní týchto výsledkov som zistil, že súdy v skúmaných rokoch vybavili dokopy
18611 vecí podľa tretej hlavy, zatiaľ čo podľa druhej hlavy vybavili 7014. Rozdiel je teda 11597 vecí
v prospech tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.
Z uvedeného výskumu možno pri určitom zovšeobecnení urobiť záver, že preskúmavanie
neprávoplatných rozhodnutí
v porovnávaní s preskúmavaním právoplatných rozhodnutí tvorí
omnoho širšiu agendu. Táto skutočnosť len podčiarkuje fakt, že v prípade nahradenia súdneho
prieskumu neprávoplatných rozhodnutí iným spôsobom prieskumu treba nový spôsob nastaviť tak,
aby bol tomu starému minimálne rovnocenný, ak nie lepší. Z vykonaného výskumu možno totiž
vyvodiť záver, že opravný prostriedok podľa tretej hlavy piatej časti a konanie o ňom nie sú
ojedinelými inštitútmi. Ide o pomerne často používané inštitúty v našom právnom poriadku.
2

ZÁVER
Na základe vykonanej analýzy mám za to, že opravný prostriedok podľa tretej hlavy piatej
časti Občianskeho súdneho poriadku je pomerne zaužívaným a používaným inštitútom
a v porovnaní s inou formou prieskumu správnych rozhodnutí súdom aj inštitútom rozšíreným. Za
predpokladu jeho vypustenia z právneho poriadku a nahradenia novým inštitútom som toho názoru,
že pre všetky konania nie je možné nájsť spoločné riešenie. Za lepšiu alternatívu v porovnaní
s ponechaním jednostupňového správneho konania považujem vytvorenie dvojstupňového
správneho konania. To ale nie za predpokladu, že druhý stupeň nebude vytváraný čisto formálne
bez toho, aby medzi prvostupňovým a druhostupňovým správnym orgánom bola aspoň čiastočná
nezávislosť.
Som toho názoru, že každý jeden druh správneho konania, v ktorom v druhom stupni
rozhoduje súd na základe opravného prostriedku proti rozhodnutiam správnych orgánov, by mal
prejsť samostatnou revíziou. V rámci nej by sa malo rozhodnúť, či bude v tomto konaní vytvorená
druhá inštancia alebo či ostane ako jednostupňové. V prípade jednostupňových správnych konaní
by však malo byť zvažované zavedenie odkladného účinku žalôb na súd priamo zo zákona
a rozšírenie pôsobnosti preskúmať aj správnosť rozhodnutí.
Tento článok je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
zmluvy číslo APVV-0448-10 v rámci projektu Právna úprava správneho súdnictva
v Slovenskej republike.
Tabuľka číslo 1
Rok
Počet vybavených veci podľa 2. hlavy
piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku
2007 1226
2008 1196
2009 1463
2010 1351
2011 1778

Počet vybavených veci podľa 3. hlavy
piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku
3603
4191
4233
3830
2754

Použitá literatúra:
12

Uverejnené na http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm, 21.3.2013.
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ELEKTRONIZÁCIA – ĎALŠÍ NEKONEČNÝ PRÍBEH
VO VEREJNEJ SPRÁVE?13
Martin Dufala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Témou príspevku je elektronizácia verejnej správy v Slovenskej republike, hlavne
spracovanie jej aktuálneho stavu. Autor spracúva nielen právnu úpravu de lege lata, ale aj aktuálny
návrh zákona, ktorý sa nachádza v legislatívnom procese. Porovnáva právnu úpravu a stav
elektronizácie v Českej republike a prináša aj krátky pohľad na eGovernment v Estónsku.
V príspevku pomenúva najväčšie nedostatky elektronizácie verejnej správy a navrhuje možné
riešenia.
Kľúčové slová: elektronizácia verejnej správy, informačné systémy, dátové schránky, jednotné
kontaktné miesta.
Abstract:The article deals with the eGovernment in Slovak Republic, mainly with the current state of
the matter. The author focuses on legal rules de lege lata, but he also deals with current proposal of
the act, which is now in the legislative process. He also compares system of eGovernment in Czech
Republic and related acts with eGovernment in Slovak Republic. The author presents short view of
eGovernment in Estonia. He refers about the most negative sites of Slovak eGovernment and
suggests possible solutions.
Key words: eGovernment, informatics systems, electrical mail-boxes, points of single contact.
1

ÚVOD
14
Názov tohto príspevku je inšpirovaný inou publikáciou , ktorá sa však takisto týka
problematiky verejnej správy v Slovenskej republike. Za nekonečný príbeh bol v tejto publikácii
označený proces decentralizácie verejnej správy, čiže určité zmeny vo verejnej správe alebo
niekedy je tento proces decentralizácie označovaný aj ako „reforma verejnej správy“. Dôvodom pre
obdobné nazvanie môjho príspevku som našiel viacero.
Prvá paralela sa týka dôvodu zavedenia či už decentralizácie verejnej správy alebo jej
elektronizácie. Podľa môjho názoru má byť výsledkom týchto snažení a procesov vytvorenie lepšie
fungujúcej, efektívnejšej a modernej verejnej správy. Druhý spoločný aspekt je časové hľadisko, tu
však už nemôžem hovoriť o spokojnosti. Najmä ak hovorím o procese elektronizácie verejnej správy
v Slovenskej republike, od jej začiatkov po súčasnosť už uplynulo veľa času a slovenskú verejnú
správu určite nie je možné označiť ako elektronizovanú. Tretím faktorom, kde je možné vidieť
spoločné črty, je dosiahnutý výsledok. Tak ako v prípade decentralizácie verejnej správy, ani
v prípade jej elektronizácie nemôžem hovoriť o tom, že zamýšľaný cieľ nebol dosiahnutý.
Preto sa v tomto príspevku pokúsim analyzovať aktuálny stav zavedenia elektronizácie
verejnej správy v Slovenskej republike. Budem sa snažiť pomenovať dôvody nedostatkov
v budovaní eGovernmentu v Slovenskej republike a v krátkosti poukážem na dva modely zavedenia
eGovernmentu, ktoré sú podľa môjho názoru úspešnejšie a fungujúce v oveľa väčšom rozsahu ako
u nás. Komparácia má za cieľ zistiť prípadnú použiteľnosť niektorých metód alebo prostriedkov
elektronizácie verejnej správy aj na slovenské pomery.
13

Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu „Právna úprava správneho súdnictva v
Slovenskej republike“ podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, číslo projektu APVV0448-10.
14
NIŽŇANSKÝ, V.: Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995-2005.
Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2005.
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2

VÝCHODISKÁ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Pri budovaní eGovernmentu sa vychádzalo a aj v súčasnosti sa postupuje podľa rôznych
strategických dokumentov, pričom od vzniku Slovenskej republike ich boli prijatých viacero.
V krátkosti by som charakterizoval aspoň niektoré najdôležitejšie.
Už v roku 1992 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný program
informatizácie. Predstavoval základné východisko pre rozpracovanie a realizáciu programov
informatizácie jednotlivých rezortov. Postupne sa informatizácia verejnej správy začína objavovať aj
v programových vyhláseniach jednotlivých vlád, ktoré vznikali v Slovenskej republike. Uznesením
vlády v roku 2001 bol schválený dokument Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej
republike. Je to dokument, ktorý vyplýva z iniciatívy eEurope+ a kde jedným z prioritných cieľov
tejto politiky je vypracovanie a presadzovanie dlhodobej Stratégie informatizácie spoločnosti v
Slovenskej republike a jej realizácia prostredníctvom krátkodobých akčných plánov a strednodobých
programov. Na tento dokument nadväzuje Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach
Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá uznesením vlády v roku 2004 a realizuje sa
prostredníctvom akčných plánov, t.j. konkrétnych a záväzných harmonogramov činností súvisiacich
s procesom informatizácie spoločnosti. V roku 2008 boli prijaté ďalšie dva nepochybne dôležité
dokumenty, a to Stratégia informatizácie verejnej správy a Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy, ktoré sú označované ako zásadné strategické dokumenty pre riadenie
informatizácie verejnej správy a pre princípy budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických
služieb na Slovensku. Ako jeden z ostatných významných dokumentov by som ešte spomenul
takisto vládou schválený materiál Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán
implementácie priorít), ktorý hodnotí najmä praktickú rovinu implementácie projektov, naznačuje
však potrebu v strednodobom horizonte revidovať koncepčné východiská.
Je nepochybné, že vyššie spomenuté materiály a podklady sú pre budovanie eGovernmentu
veľmi dôležité. Viaceré z nich vychádzajú z materiálov, ktoré boli schválené na úrovni Európskej
únie. Vzhľadom na ich množstvo, ako aj časový horizont, počas ktorého vznikali, je potrebné
pristúpiť aj k samotnej realizácii plánov a aktivít, aby mohli byť dosiahnuté ciele, ktoré sú v týchto
materiáloch stanovené.
3

SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA ELEKTRONIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY
Počiatky právnej úpravy v oblasti elektronizácie verenej správy v Slovenskej republike
siahajú do roku 1995, kedy bol prijatý zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o
štátnom informačnom systéme. Upravoval podmienky na utváranie a prevádzkovanie štátneho
informačného systému, ako aj práva a povinnosti orgánov pôsobiacich v oblasti štátneho
informačného systému. Orgánmi pôsobiacimi v oblasti štátneho informačného systému boli
Štatistický úrad Slovenskej republiky a Rada vlády Slovenskej republiky pre informatiku. Tento
zákon bol účinný od 1. januára 1996 a platil viac ako desať rokov.
Ďalším významným krokom bolo prijatie zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje, za akých podmienok má
elektronický podpis právne účinky vlastnoručného podpisu, a tak zrovnoprávňuje dokumenty v
elektronickej forme podpísané zaručeným elektronickým podpisom s právnymi úkonmi
uskutočnenými v písomnej podobe. Boli definované nové pojmy elektronický podpis a zaručený
elektronický podpis a boli novelizované aj ďalšie právne predpisy najmä procesného charakteru,
ktoré rozšírili možnosť urobiť podanie aj elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným
elektronickým podpisom práve za podmienok podľa tohto zákona.
V roku 2006 bol zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom
informačnom systéme nahradený zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje:
- práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja
informačných systémov verejnej správy,
- základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov
verejnej správy,
- správu a prevádzku ústredného portálu verejnej správy,
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- postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a
15
výstupu z informačných systémov verejnej správy.
Z hľadiska rozvoja eGovernmentu bolo dôležité to, že týmto zákonom bol vytvorený Ústredný
portál verejnej správy, ktorý je definovaný ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie
služieb a informácií povinnými osobami prostredníctvom spoločného prístupového miesta,
prostredníctvom ktorého sa sprístupňujú spoločné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a
podpory používateľov, riadenia toku informácií, elektronickej podateľne a elektronických platieb daní
16
a poplatkov . Zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej
správy. Cieľom portálu je poskytnúť informácie a služby, ktoré sú súčasťou informačných serverov
jednotlivých rezortov verejnej správy, integrovať a prehľadnou a prístupnou formou ich poskytovať
používateľovi. Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie
konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov. Z
hľadiska jeho využitia sa však domnievame, že je najčastejšie využívaný ako zdroj informácií o
jednotlivých úsekoch verejnej správy, prípadne slúži na vyhľadanie príslušných formulárov a tlačív
alebo slúži na presmerovanie na stránky jednotlivých orgánov verejnej správy. Dobrou správou pre
občanov však je, že s využitím finančných prostriedkov z Európskej únie v rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti sa pracuje na jeho zlepšení a dotvorení tak, aby mohol
poskytovať elektronické služby v rámci verejnej správy.
Významným krokom bolo prijatie zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a
doplnení niektorých zákonov, ktorý sa transponovala Smernica 2006/123/ES o službách na
vnútornom trhu. Tento zákon totiž zaviedol jednotné kontaktné miesta. Účelom vytvorenia
jednotných kontaktných miest v Slovenskej republike je uľahčenie vstupu slovenských a
zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. Ich vznikom sa sústreďujú
jednotlivé povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním na jedno miesto a zabezpečujú
pre podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho
výkonom. Ide hlavne o ohlásenia živnosti, žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie podľa
osobitných predpisov, zapísanie do príslušného registra, zápis do obchodného registra, prihlásenie
sa do povinného zdravotného poistenia, vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Ďalej by som nemal opomenúť čiastkovú právnu úpravu nachádzajúcu sa v ďalších právnych
predpisoch. Z viacerých spomeniem právnu úpravu umožňujúcu podávať návrhy na zápis do
obchodného registra elektronickými prostriedkami, ďalej aplikácia eDane umožňuje daňovým
subjektom (zastúpeným autorizovaným používateľom) doručovať na adresu elektronickej podateľne
správcu dane elektronické dokumenty, portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie
konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné
a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe. Sociálna poisťovňa umožňuje
odvádzateľom poistného (zamestnávateľ právnická osoba, resp. fyzická osoba) využívať
elektronické služby prostredníctvom Systému EZU (Elektronický zber údajov). Občanmi je často
využívaný aj informačný systém geodézie, kartografie a katastra prostredníctvom webových služieb
internetového portálu, tzv. katasterportál, ktorý umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností,
získanie základných informácií okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra.
3.1

Legislatívne aktivity v oblasti elektronizácie verejnej správy
Vyššie uvedená právna úprava, a to aj napriek platnosti a účinnosti zákona č. 275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
nedostatočná a je možné ju označiť za čiastkovú. Chýba právny predpis, resp. možno aj viaceré
právne predpisy (napr. tak ako v Českej republike), ktorý by upravil podmienky a možnosti
elektronickej verejnej správy. Preto je potrebné, aby bol nový spôsob „elektronického výkonu
verejnej správy“ legislatívne kodifikovaný, súčasný stav zohľadňuje najmä „papierový“ spôsob
výkonu verejnej správy.
Aj v tejto oblasti sa však už uskutočnili legislatívne aktivity, aj keď sa ešte neprejavili vo
forme platného a účinného zákona. V septembri 2010 vláda Slovenskej republiky schválila

15

§ 2 písm. j) zákona č. 275/ 2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16
Viac informácií o portáli na www.upvs.sk.
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17

Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe , ktorý predznamenáva zásadné
zmeny v oblasti komunikácie s orgánmi verejnej správy, ktorá v súčasnosti prebieha vo veľkej miere
„tradičnou“ formou, tzn. písomne prostredníctvom pošty, alebo ústne (napr. počas stránkových dní).
Elektronická forma komunikácie s orgánmi verejnej správy je v súčasnosti zakotvená roztrúsene a
nekoncepčne v rôznych predpisoch a jej uplatňovanie je pomerne zložité. Chýba ucelená právna
úprava elektronickej komunikácie vo verejnej správe, keďže platné a účinné právne predpisy
upravujú problematiku len čiastkovo alebo vo vymedzených úsekoch verejnej správy. Uvedený
legislatívny zámer zákona teda obsahuje požiadavku vytvorenia základného legislatívneho rámca,
ktorý by vytvoril legislatívne podmienky pre elektronizáciu procesov verejnej správy. Cieľom je
prijatie zákona, „ktorý ustanoví všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu agendy orgánov verejnej
správy a verejnej moci elektronickou cestou vrátane súvisiacich právnych inštitútov, a tým umožní
realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci jednotným spôsobom, bez
potreby zásahu do každého osobitného právneho predpisu, ktorý upravuje v konkrétnych prípadoch
18
tento výkon.“
V ďalšej fáze bol do legislatívneho procesu zaradený aj návrh zákona o elektronizácii
19
administratívnych procesov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorý nadväzuje na
Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe a legislatívne a vecne na zákon č.
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zároveň programovo vychádza z Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky v roku 2008, a ktorá popisuje princípy
budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Zákon si kladie za cieľ
ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej správy a verejnej moci elektronickou
cestou, vrátane súvisiacich právnych inštitútov, a tým umožniť realizáciu elektronických služieb
verejnej správy jednotným spôsobom, bez potreby výrazného zásahu do každého osobitného
právneho predpisu, ktorý upravuje v konkrétnych prípadoch tento výkon, s výnimkou procesných
predpisov. Zámerom je odstránenie čiastkovej právnej úpravy elektronickej verejnej správy, ktorá je
mnohokrát upravená osobitne pre každú oblasť výkonu verejnej správy a verejnej moci, rovnakou
20
mierou duplicitne ako aj odlišne pri rovnakých inštitútoch . Vzhľadom na veľké množstvo
pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní a vysoký počet zásadných pripomienok sa
tento návrh zákona do ďalšieho štádia legislatívneho procesu nedostal. Považujem preto za veľmi
dôležité, aby sa takéto právne predpisy, ktoré zásadným spôsobom menia niektoré inštitúty a týkajú
sa takmer všetkých oblastí verejnej správy, pripravovali v spolupráci so zástupcami jednotlivých
ministerstiev a tak by sa predišlo situácii, že sa návrh zákona pre zásadné rozpory nedostane ani na
rokovanie vlády Slovenskej republiky a už vôbec na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky.
Po určitej odmlke, ktorá mohla byť spôsobená aj výmenou vlády Slovenskej republiky, sa vo
februári 2013 dostal do legislatívneho procesu návrh zákona o elektronickom výkone verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý do veľkej miery vychádza z českej právnej
úpravy. Cieľom návrhu zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej
moci elektronickou cestou vrátane súvisiacich právnych inštitútov, a tým umožniť realizáciu
elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom, bez potreby zásahu do každého
osobitného právneho predpisu, ktorý upravuje v konkrétnych prípadoch tento výkon. Podstatou
návrhu je kodifikovanie elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie s verejnou mocou i
samotnej verejnej moci medzi sebou tak, aby sa komunikačné procesy zjednodušili, zrýchlili,
21
sprehľadnili, zjednotili a aby sa zvýšila bezpečnosť tejto komunikácie. Návrh zákona upravuje
niektoré informačné systémy pre elektronický výkon verejnej moci, obsahuje právnu úpravu
elektronických schránok, elektronických podaní, ďalej upravuje elektronické doručovanie, a okrem
iného aj konverziu dokumentov z listinnej podoby do elektronickej podoby a naopak.
17

Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe bol schválený uznesením vlády č.
657/2010 dňa 29. septembra 2010.
18
Bližšie pozri bod 1.1 Ciele zákona Legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe.
19
Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu zákona bolo ukončené 14. októbra 2011.
20
Dôvodová správa k návrhu zákona o elektronizácii administratívnych procesov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
21
Dôvodová správa k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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V medzirezortnom pripomienkovom konaní k tomuto návrhu zákona sa rovnako ako v prípade
predchádzajúceho návrhu zákona objavilo veľké množstvo pripomienok, vrátane vysokého počtu
zásadných pripomienok. Ostáva veriť v to, že história sa nebude opakovať, pripomienky budú
odstránené a tento veľmi potrebný návrh zákona úspešne prejde celým legislatívnym procesom
a bude schválený.
4

POROVNANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH
Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa výrazne inšpiroval českou právnou úpravou, čo však v tomto prípade považujem skôr za
pozitívne. Dôvodom je skutočnosť, že podľa môjho názoru je právna úprava v Českej republike
oveľa komplexnejšia a v procese zavádzania eGovernmentu je Česká republika oveľa ďalej.
Kľúčová právna úprava elektronickej verejnej správy pozostáva z troch zákonov:
- zákon č. 365/2000 Sb. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene niektorých
ďalších zákonov,
- zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov v
znení neskorších predpisov,
- zákon č. 111/2009 Sb. o základných registroch v znení neskorších predpisov.
Ako už zo samotného názvu vyplýva, zákon č. 365/2000 Sb. o informačných systémoch
verejnej správy a o zmene niektorých ďalších zákonov upravuje právnu úpravu informačných
systémov, ktoré slúžia pre výkon verejnej správy. Čo považujem za veľmi dôležité, hlavné
kompetencie pri vytváraní informačných systémov a ich napĺňaní informáciami má Ministerstvo
vnútra Českej republiky. Týmto zákon bol spustený portál verejnej správy, ktorý je označovaný ako
elektronická brána do verejnej správy. Za veľmi významnú vec považujem zriadenie a vytvorenie
kontaktných miest verejnej správy. Tento systém kontaktných miest bol pomenovaný ako „Czech
POINT“. Ide o skratku vytvorenú z názvu systému Český Podací Overovací Informačný Národný
Terminál. Aj keď zákon o informačných systémov verejnej správy charakterizuje kontaktné miesto
ako miesto, prostredníctvom ktorého je možné urobiť podania správnym orgánom, tento systém
ponúka oveľa viac ďalších možností pre občanov pri kontakte s verejnou správou. Kontaktné miesta
umožňujú komunikáciu nielen smerom od občanov k orgánov verejnej správy, ale aj opačným
smerom, a to od orgánov verejnej správy k občanom. Podobne ako jednotné kontaktné miesta v
Slovenskej republike umožňuje Czech POINT výpis z rôznych registrov, avšak v oveľa väčšom
rozsahu ako u nás. Skutočnosť, že ide o úspešný a využívaný projekt, dokazujú aj tieto štatistiky – v
súčasnom období je počet pracovísk Czech POINT-u takmer sedem tisíc a bolo vydaných takmer
22
osem miliónov výstupov .
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov v
znení neskorších predpisov vytvára právny rámec na úpravu elektronických úkonov v troch
podobách:
- elektronické úkony orgánov verejnej moci voči fyzickým osobám a právnickým osobám,
- elektronické úkony fyzických osôb a právnických osôb voči orgánom verejnej moci,
- elektronické úkony orgánov verejnej moci navzájom.
23
Vyššie uvedené elektronické úkony sa vykonávajú prostredníctvom dátových schránok . Dátové
schránky sú definované ako elektronické úložiská, ktoré sú určené na doručovanie orgánmi verejnej
moci, uskutočňovanie úkonov voči orgánom verejnej moci, dodávanie dokumentov fyzických osôb,
podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb. Dátové schránky zriaďuje a spravuje Ministerstvo
vnútra Českej republiky. Zákon ukladá povinnosť používať dátové schránky orgánom verejnej moci
a právnickým osobám, avšak fyzické osoby, ako aj fyzické osoby podnikatelia môžu využívať dátové
schránky na princípe dobrovoľnosti.
V poradí tretím zákonom z chronologického hľadiska, ktorý významne ovplyvnil podobu
eGovernmentu v Českej republike, bol zákon č. 111/2009 Sb. o základných registroch v znení
neskorších predpisov. Medzi základné registre zákon zaraďuje tieto štyri registre:
- základný register obyvateľov,
22

K novembru 2012 bolo vytvorených 6921 pracovísk Czech POINT-u a bolo vydaných 7 920 261
výstupov. Aktuálne štatistiky sú dostupné na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/488.
23
Bližšie pozri napríklad aj HŘEBÍKOVÁ, I. a kol.: Datové schránky a činnost správních úřadů. In:
Veřejná správa, 2009, č. 14.
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- základný register právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci,
- základný register územnej identifikácie, adries a nehnuteľností,
- základný register agend orgánov verejnej moci a niektorých práv a povinností.
Hlavným prínosom vytvorenia základných registrov verejnej správy je podľa môjho názoru
využívanie údajov a informácií obsiahnutých v základných registroch. Tieto údaje sú označované
ako referenčné údaje a orgány verejnej správy sú oprávnené ich využívať pri svojej činnosti. Pre
občana to znamená, že pri kontakte s orgánmi verejnej správy už nemusí opakovane poskytovať
orgánom verejnej správy údaje a informácie týkajúce sa jeho osoby, ktoré sú uvedené v základných
registroch. Rovnako to platí aj pri zmene údajov, ktoré sú uvedené v základných registroch.
Dovolím si tvrdiť, že uvedená právna úprava vytvára komplexný právny rámec pre
fungovanie elektronickej verejnej správy v Českej republike.
Iným príkladom zavedenia elektronickej verejnej správy, z ktorého by sa dali nepochybne
24
čerpať určité námety, je Estónsko. Prieskum Svetovej banky , ale aj mnoho iných prieskumov
25
týkajúcich sa informatizácie a elektronizácie verejnej správy , vyhodnotilo pokrok a úroveň, ktorú v
tejto oblasti dosiahlo Estónsko, ako veľmi vysokú. V súčasnosti je Estónsko považované za vedúcu
krajinu v oblasti informatizácie a elektronizácie verejnej správy s výrazným náskokom pred inými
štátmi strednej a východnej Európy. Začiatky budovania eGovernmentu v Estónsku sú prepojené
nielen s politickou vôľou budovať elektronickú verejnú správu, ale aj so súkromným sektorom,
konkrétne s otázkou rozvoja elektronického bankovníctva (internet banking), ktorý sa začal v
Estónsku využívať v roku 1996. Od roku 2000 mohli občania Estónska podať svoje daňové
priznania on-line, pomocou identifikačného a autorizačného systému, ktoré ponúkalo elektronické
bankovníctvo. Na základe informácie, že v roku 2002 až 57 percent z estónskych užívateľov
internetu používajú internetové bankovníctvo, začali orgány verejnej správy používať identifikačný
overovací systém používaný v internetovom bankovníctve. Banky tak začali v oblasti elektronického
bankovníctva spolupracovať s verejnou správou, služby elektronickej verejnej správy sa začali
rozvíjať v spolupráci s bankovým sektorom. Klienti bánk mali prístup k službám orgánov verejnej
správy, rovnako ako k ostatným službám poskytovaným súkromným sektorom, ak boli prihlásení do
on-line bankového prostredia. Občania využívajúci služby orgánov verejnej správy boli v prípade
potreby identifikácie ich totožností presmerovaní na internetové stránky bánk, kde bolo možné overiť
ich totožnosť. Takáto spolupráca bankového sektora bola pre verejnú správu efektívna, bezpečná,
jednoduchá a znamenala minimálne náklady, nakoľko systém bol vybudovaný súkromným
sektorom.
Nadväzujúc na široké využívanie elektronických služieb občanmi, v roku 2002 estónska
26
vláda zaviedla elektronické identifikačné karty , ktoré slúžia nielen na identifikáciu občanov, ale aj
zároveň ako preukaz poistenca v systéme zdravotnej starostlivosti, umožňujú prístup k bankovým
službám, elektronickým voľbám a majú inkorporované certifikáty potrebné pre využívanie
elektronického podpisu. V súčasnosti je v Estónsku aktívnych viac ako 1 190 000 identifikačných
27
kariet , čo pokrýva jej využívanie takmer 90% populácie Estónska. Pomocou ID kariet majú nielen
občania, ale aj podnikateľské subjekty, prístup takmer ku všetkým verejným službám
prostredníctvom internetu na špeciálnej webstránke www.eesti.ee, vrátane elektronického
hlasovania v národných a miestnych voľbách. Portál je dostupný v troch jazykových mutáciách – v
estónčine, angličtine a ruštine. Pre podnikateľov a obchodné spoločnosti plní portál úlohu
jednotného kontaktného miesta, ktoré poskytovateľom služieb umožňuje vyriešiť všetky formality
týkajúce sa začatia alebo poskytovania služieb nielen v Estónsku, ale v celej Európskej únii.
Aj keď uvedený „estónsky model“ asi nie je v našich pomeroch možné použiť, môže byť
inšpiráciou, a to aj napriek tomu, že materiálnej predpoklady, ktoré existovali v Estónsku, dnes na
24

Administrative Capacity in the New EU Member States: The Limits of Innovation? World Bank,
2007.
25
Napríklad prieskum uskutočnený OSN - E-Government Survey 2008.
26
Právnu reguláciu prestavuje Zákon o dokladoch totožnosti z roku 1999 (Identity Documents Act).
Podľa tohto zákona preukaz totožnosti musia mať nielen občania Estónska, ale aj cudzinci, ktorí
majú v krajine trvalý pobyt. Každý preukaz má zabudovaný elektronický čip, avšak jeho používanie
je dobrovoľné – ak si držiteľ preukazu nepraje využívať elektronické služby, môže pozastaviť
platnosť certifikátov, ktoré umožňujú využívať elektronické služby.
27
Údaje z portálu http://www.id.ee/?lang=en, aktuálne k 22.09.2012.
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Slovensku nemáme. Je tu však možné nájsť dosť oblastí a aktivít, ktoré je možné aplikovať aj v
procese elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike. Ako prvý aspekt by som spomenul
systematické budovanie eGovernmentu takmer od vzniku samostatného štátu – vytvorenie dobre
fungujúcej a kvalitnej elektronickej verejnej správy je časovo náročný proces. Ďalším dôležitým
faktorom bolo investovanie do technickej stránky – investovanie do infraštruktúry, ako aj do
personálnej stránky – najmä formou vzdelávania zamestnancov verejnej správy v oblasti
informačných technológií. A v neposlednom rade by Slovenská republika mala estónsky príklad
nasledovať v oblasti propagácie a informovanosti verejnosti o eGovernmente, keďže len
informovaná verejnosť môže využívať výhody elektronickej verejnej správy a prispieť k jej ďalšiemu
rozvoju.
5

ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY A SPRÁVNE SÚDNICTVO
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej
správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických
osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach
fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy
Elektronizácia a informačné systémy
sú využívané okrem verejnej správy aj orgánmi súdnej moci. Na súdoch je možné využiť
elektronickú podateľňu, technické prostriedky sú využívané aj pri prideľovaní vecí podľa rozvrhu
práce náhodným výberom jednotlivým senátom, samosudcom a súdnym úradníkom. Portál eŽaloby
je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných
veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v
elektronickej podobe. Prostredníctvom portálu možno vykonať aj elektronické podanie k
existujúcemu konaniu, t.j. vykonať podanie, ktoré nevyvoláva začatie nového súdneho konania
(napr. zaslať súdu vyjadrenie k žalobe, žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov a pod.).
Podania adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemusia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom. Ak elektronické podanie obsahuje návrh vo veci samej (t.j.
návrh na začatie konania – žalobu, späťvzatie návrhu, čiastočné späťvzatie návrhu, zmenu návrhu,
odvolanie vo veci a pod.) a nie je podpísané platným zaručeným elektronickým podpisom, je
potrebné ho doplniť predložením originálu v listinnej podobe do 3 dní od jeho doručenia súdu, inak
na neho súd nebude prihliadať. Ak elektronické podanie obsahujúce návrh vo veci samej je
podpísané platným zaručeným elektronickým podpisom, jeho dodatočné doplnenie predložením
originálu nie je potrebné. Elektronické podania, ktoré neobsahujú návrh vo veci samej, nie je
potrebné podpisovať zaručeným elektronickým podpisom a nie je nutné ich ani dopĺňať predložením
originálu.
Správne súdnictvo vo svojej postate predstavuje tiež jednu z foriem kontroly výkonu verejnej
správy. Fungujúci eGovernment môže prispieť nielen k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu
verejnej správy, ale môže byť jedným z prostriedkov, ktoré budú využívané pri kontrole vo verejnej
správe. Okrem toho, že by mala elektronická verejná správa prispieť k lepšej vnútornej kontrole,
môže napomôcť aj výkonu vonkajšej kontroly verejnej správy v rámci správneho súdnictva.
Za dôležité nástroje v tomto procese považujem zavedenie elektronických dátových
schránok, ktoré môžu odstrániť viaceré problémy s doručovaním rozhodnutí, ako aj konverziu
dokumentov z listinnej podoby do elektronickej podoby a z elektronickej podoby do listinnej podoby.
6

ZÁVER
Elektronizácia verejnej správy v Slovenskej republike je stále prebiehajúci proces. Vzhľadom
na množstvo prijatých strategických dokumentov a čas, ktorý uplynul, je stav eGovernmentu podľa
môjho názoru nedostatočný. Súčasná podoba elektronickej verejnej správy sa vyznačuje viacerými
negatívami. Za prvé negatívum by som označil príliš dlhú dobu zavádzania služieb eGovernmentu
na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Ak sa pozriem na obdobie vzniku strategických
dokumentov a aktuálneho stavu elektronizácie, v porovnaní s inými európskymi krajinami sa v
Slovenskej republike stihlo v rámci eGovernmentu dosť málo. Absentuje komplexná právna úprava
elektronickej verejnej správy, aj keď návrh zákona vrátane legislatívneho zámeru existuje niekoľko
rokov. Ešte menej priaznivá situácia je v oblasti technického zabezpečenia informačných systémov
vo verejnej správe. Domnievam sa, že vzhľadom na existujúci návrh zákon, je jednoduchšie
dopracovať právnu úpravu, ale oveľa zložitejšie a finančne náročnejšie bude dopracovať jednotlivé
informačné systémy vo verejnej správe. Existujúce informačné systémy verejnej správy nie sú
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prepojené, ich aktivity nie sú koordinované, to znamená, že jeden informačný systém nevie využiť
informácie, ktoré obsahuje iný informačný systém. Určitý prelom znamená vytvorenie už
spomínaných jednotných kontaktných miest. Existenciu viacerých navzájom neprepojených,
nekomunikujúcich a nekoordinovaných informačných systémov na jednotlivých úsekoch verejnej
správy považujem za jednu z veľkých prekážok efektívnejšieho fungovania verejnej správy a
dokazuje to fakt, že ide len o čiastkové riešenia a chýba tu jednotný systém, ktorý by poskytoval
komplexné zabezpečenie informatizácie a elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike.
Ako ďalší problém v tejto oblasti vidím nedostatočnú informovanosť občanov o možnostiach
eGovernmentu. Domnievam sa, že vytvorené a fungujúce informačné systémy verejnej správy sú
málo známe, ale najmä málo propagované jednotlivými orgánmi verejnej správy, a tým aj málo
využívané, najmä bežnými občanmi. Využívajú ich hlavne subjekty, ktoré s nimi prichádzajú
častejšie do kontaktu, tieto úkony často opakujú, na rozdiel od väčšiny občanov, ktorí ich využívajú
rádovo len niekoľko krát za rok. Pokladám za dôležité osobitne v čase zavádzania a spúšťania
nových elektronických služieb eGovernmentu dostatočne informovať o nich občanov
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, aby sa tak tieto možnosti dostali do širokého
povedomia verejnosti. Vytvorenie dobre fungujúceho eGovernmentu je na jednej strane veľmi
dôležité, ale ak jeho služby a možnosti nebudú na druhej strane využívané tými subjektmi, ktorým
sú určené, nebude možné dosiahnuť stanovené ciele a využiť všetky jeho výhody.
Iným dôvodom doterajšieho slabého využívania služieb eGovernmentu je aj spôsob, ako
môžu občania komunikovať elektronickou formou s verejnou správou. Vo väčšine prípadov, ak chcú
nahradiť listinu v písomnej forme listinou zaslanou v elektronickej forme, musí byť takáto listina
alebo podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Prekážkou alebo obmedzením sa
stáva administratíva vybavenia zaručeného elektronického podpisu a ďalej k tomu prispievajú aj
pomerne vysoké náklady používania elektronického podpisu.
Riešenie aktuálnej neutešenej situácie vidím v nasledovných krokoch. V prvom rade je
potrebné prijať zákon, ktorý by legislatívne upravil elektronické služby vo verejnej správe. Prijatie
právnej úpravy však nestačí. Zároveň s účinnosťou zákona by už mali vo verejnej správe fungovať
informačné systémy, ktoré sú navzájom prepojené, kompatibilné a dokážu využiť informácie, ktoré
sa v existujúcich systémoch už nachádzajú. Tým dôjde k úspore času a aj nákladov jednak na
strane občanov, ale aj na strane orgánov verejnej správy. V rámci informačných systémov
považujem za osobitne dôležité vytvorenie základných registrov, ktoré budú obsahovať informácie
použiteľné jednotlivými orgánmi verejnej správy. Celému eGovernmentu by výrazne napomohlo
zriadene elektronických dátových schránok a možnosť konverzie dokumentov. Pri uskutočňovaní
všetkých uvedených činností je potrebné masívne informovať verejnosť jednak o príprave, ale
hlavne o zavedení a spustení jednotlivých procesov elektronizácie verejnej správy, aby boli
zavedené možnosti a výhody eGovernmentu aj následne občanmi využívané.
Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu „Právna úprava správneho
súdnictva v Slovenskej republike“ podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja,
číslo projektu APVV-0448-10.
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ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA METÓDA REGULÁCIE V ŠTÁTNEJ
SLUŽBE
Vladimír Minčič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá analýzou súkromnoprávnej a administratívnoprávnej metódy
regulácie právneho postavenia vybraných druhov štátnej služby a výkonu práce vo verejnom
záujme.
Kľúčové slová: štátna služba, výkon práce vo verejnom záujme, metóda právnej regulácie,
individuálny správny akt.
Abstract: Author of the article deals with the analysis of private-law, and administrative-law
methods of legal status regulation in selected public services´ types, and with the performance of
work in public interest.
Key words: State service, performance of work in public interest, method of legal regulation,
individual administrative act.
1

ÚVOD
Na to, aby mohla verejná správa a jej organizačná zložka (rozumej sústavu orgánov verejnej
správy, pozn. autora) vykonávať všetky úlohy, ktoré jej boli zverené štátom v oblasti verejnej správy,
je potrebné ich zabezpečiť kompetentným personálom. A tu sa dostávame k hlavným problémom
tejto problematiky, ktorými sú
rozdielny prístup k zamestnávaniu týchto zamestnancov na jednotlivých úsekoch verejnej
správy,
rôzne metódy právnej regulácie týchto viac než podobných vzťahov ako aj
množstvo právnych predpisov, ktorými sa regulujú vzťahy konkrétnych druhov
1
zamestnancov vo verejnej správe.
„Personálny substrát štátu je diferencovaný. V demokratickom štáte obyvateľstvo
diferencujeme predovšetkým podľa vzťahu k štátnej moci a jej vykonávaniu a k zabezpečovaniu
funkcií štátu. Občania štátu zaoberajúci sa profesionálne vládnutím predstavujú osobitnú vrstvu
2
obyvateľstva, ktorá sa nazýva úradníctvo, byrokracia, ale snáď najčastejšie štátni zamestnanci.“
Verejných zamestnancov môžeme zaradiť do tej kategórie zamestnancov, prostredníctvom
ktorých štát realizuje moc v štáte, a teda ich môžeme označiť za jeden z najdôležitejších článkov
v hierarchii verejnej správy ako takej, nakoľko bez personálneho substrátu verejnej správy by
nebolo možné vykonávať samotnú verejnú správu ako takú.
Na účely tohto článku sa nebudeme ďalej zaoberať systematickým vymedzením jednotlivých
druhov verejnej služby, ale budeme sa venovať len analýze vhodnosti využívania
administratívnoprávnej metódy regulácie týchto vzťahov v právnych predpisoch.
1

Pri všetkých druhoch výkonu závislej práce pre štát pozná súčasná legislatíva viac než desiatku
právnych predpisov upravujúcich postavenie a výkon závislej práce verejných zamestnancov (ide
napr. o zákon 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.
2
Kuril, J.: K vývoju štátnozamestnaneckých vzťahov. In: Policajná teória a prax, roč. 9, č. 3, 2001, s.
77.
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2

ČLENENIE DRUHOV VEREJNEJ SLUŽBY PODĽA METÓDY REGULÁCIE
Charakter právneho vzťahu je možné posudzovať nielen na základe základných prvkov
právneho vzťahu, t. j. na základe analýzy subjektov, obsahu a predmetu právnych vzťahov, ale aj na
základe metódy právnej regulácie týchto právnych vzťahov. A práve v tomto ohľade narážame na
zásadné rozdiely v právnej úprave vzťahov vo verejnej službe v súčasnom právnom poriadku,
nakoľko sa metóda regulácie značne líši v prípade štátnej služby v ozbrojených a štátnej služby v
neozbrojených zložkách štátnej správy, ako aj pri výkone prác vo verejnom záujme.
Štátnu službu v ozbrojených zložkách chápeme ako tie druhy štátnej služby, ktoré sú typické
pre právnu úpravu postavenia príslušníkov ozbrojených zložiek, ako sú napr. policajti, colníci, vojaci
ale aj hasiči a záchranári. V právnom poriadku sú tieto druhy štátnej služby zakotvené v zákone č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej policie v znení neskorších predpisov,
zákone č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov, zákone č.
315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákone č. o štátnej
službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na druhej strane medzi druhy verejnej služby neozbrojených zložiek verejnej správy
zaraďujeme štátnu službu a výkon prác vo verejnom záujme, ktoré sú upravené v zákone č.
400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov a zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone
prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Základným rozdielom medzi civilnou a necivilnou (ozbrojenou) štátnou službou je skutočnosť,
že zákony č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme sú postavené na takmer výlučne súkromnoprávnej metóde regulácie, zatiaľ čo ostatné
právne predpisy upravujúce štátnu službu príslušníkov ozbrojených zložiek sú založené na
princípoch administratívnoprávnej regulácie, čo značne zvýrazňuje rozdiely medzi jednotlivými
druhmi štátnej služby, a to aj napriek tomu, že ide o veľmi podobné a v niektorých prípadoch totožné
spoločenské vzťahy vznikajúce pri výkone závislej práce pre zamestnávateľa (štát) upravené
právnymi predpismi.
2.1

Súkromnoprávna metóda regulácie
Súkromnoprávna regulácia právnych vzťahov v štátnej službe civilných zamestnancov, ako aj
pri výkone prác vo verejnom záujme spočíva najmä v tom, že celá právna úprava je postavená na
princípoch a zásadách súkromnoprávnych odvetví, čo samo o sebe spôsobuje najmä to, že procesy
vo vnútri pracovnoprávnych vzťahov sa neriadia správnym (administratívnym) právom (neaplikuje sa
tu správne konanie, pozn. autora). Zamestnávateľ má tak oveľa väčšiu možnosť realizácie svojich
záujmov voči zamestnancom, nakoľko nie je viazaný formalistickým prístupom správneho práva.
Súkromnoprávna metóda právnej regulácie sa okrem iného vyznačuje:
vysokým počtom dispozitívnych právnych noriem – tento znak je pri právnej úprave
postavenia civilných štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom
záujme značne obmedzený, nakoľko zmieňovaná právna úprava vychádza
z pracovnoprávnych zásad a typickej pracovnoprávnej úpravy právnych vzťahov, ktorá je
charakteristická tzv. relatívnou kogentnosťou, prípadne kogentnosťou ako takou (úprava
dĺžky skúšobnej a výpovednej doby, výška odstupného a pod.), a zároveň vo veľkom
množstve prípadov priamo odkazuje na úpravu v Zákonníku práce, ktorá je charakteristická
zvýšeným počtom relatívne kogentných právnych noriem,
zmluvnou autonómiou subjektov právneho vzťahu – aj táto charakteristická črta je v našom
prípade relatívne obmedzená, nakoľko sa pracovnoprávne vzťahy síce vyznačujú
zmluvnou slobodou subjektov, avšak iba do momentu uzavretia pracovnej zmluvy, resp.
služobnej zmluvy, po ktorom sa dostávajú do pozície podriadeného subjektu voči
zamestnávateľovi,
majetkovou povahou vzťahu – v našom prípade ide o typickú, priam základnú črtu, nakoľko
je odplatnosť jedným zo základných znakov závislej práce, bez naplnenia ktorého
nemôžeme hovoriť o pracovnoprávnom vzťahu ako takom,
samotným vznikom právneho vzťahu, ktorý je naviazaný na zmluvnú podobu – ide o jeden
z typických znakov pracovnoprávnych vzťahov, čo sa vyznačuje najmä tým, že
pracovnoprávny vzťah obdobného charakteru (štátna služba civilných zamestnancov
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a výkon prác vo verejnom záujme) nemôže vzniknúť bez súhlasu oboch zmluvných strán
v jednej zo zákonom povolených foriem dvojstranného právneho úkonu (pracovná zmluva,
služobná zmluva).
Ako sme naznačili vyššie, právna úprava civilných zamestnancov v štátnej službe, ako aj
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, sa vyznačuje rozdielnou metódou právnej
úpravy vzťahov vznikajúcich pri výkone prác vo verejnom záujme, ako je to v prípade príslušníkov
ozbrojených zložiek. V rámci nášho výskumu sme analyzovali vybrané ustanovenia konkrétnych
právnych predpisov, čím sa chceme pokúsiť o vyvrátenie úvahy o vhodnosti súkromnej metódy
právnej regulácie na obdobné pracovnoprávne vzťahy v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Právna úprava právneho postavenia civilných štátnych zamestnancov v zákone o štátnej
službe je síce postavená na tom, že samotný štátnozamestnanecký pomer je verejnoprávnym
vzťahom a to najmä vzhľadom na to, že v pozícii zamestnávateľa vystupuje štát ako verejnoprávny
subjekt, avšak už samotná úprava právneho postavenia účastníkov štátnozamestnaneckého
pomeru je postavená na súkromnoprávnej metóde regulácie, čo je podľa nášho názoru v rozpore so
základnou ideou samotného štátnozamestnaneckého vzťahu ako právneho vzťahu verejnoprávnej
povahy.
Predchádzajúca právna úprava zakotvená v zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
v znení neskorších predpisov bola vybudovaná na princípoch administratívnoprávnej regulácie, čo
v praxi spôsobovalo množstvo problémov týkajúcich sa najmä procesnej zdĺhavosti úkonov v rámci
štátnozamestnaneckých vzťahov. Práve táto procesná zdĺhavosť a prílišný formalizmus správneho
konania boli dôvodom pre zmenu metódy právnej regulácie štátnozamestnaneckých vzťahov
z administratívnoprávnej na súkromnoprávnu.
Práve zo súkromnoprávnej metódy právnej regulácie vychádzame pri analýze konkrétnych
pracovnoprávnych aspektov štátnozamestnaneckého pomeru, ako aj výkonu práce vo verejnom
záujme, nakoľko tieto vychádzajú zo zásad pracovného práva, ktoré sa síce v súčasnosti zaraďuje
medzi tzv. duálne odvetvia práva (aj verejné aj súkromné právo, pozn. autora), avšak následkom
neustálych zmien v právnej úprave (najmä Zákonníka práce) dochádza k odklonu noriem
pracovného práva k súkromnoprávnym odvetviam.
Pracovnoprávne aspekty samotného štátnozamestnaneckého pomeru nespočívajú len v už
spomínanom výkone závislej práce pre zamestnávateľa či postavení jeho subjektov, ale aj v iných,
typicky pracovnoprávnych inštitútoch, akým je napr. samotná služobná zmluva. Tá má totiž
vyslovene pracovnoprávny charakter a jej podobnosť s pracovnou zmluvou je až na niekoľko
výnimiek vcelku zjavná. V zmysle § 27 je uzatváraná medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
ktorým je v prípade štátnej služby služobný úrad. Čo sa týka samotných náležitostí služobnej
zmluvy, tak máme za to, že vzhľadom na jej už proklamovanú podobnosť s pracovnou zmluvou nie
je prekvapením, že tieto náležitosti majú oba zmluvné záväzky takmer totožné, samozrejme
s odlišnosťami v služobnej zmluve, ktoré súvisia so špecifikami štátnozamestnaneckého pomeru
ako verejnoprávneho vzťahu (funkcia štátneho alebo vedúceho zamestnanca, odbor alebo druh
štátnej služby a pod.). Na margo uvedeného môžeme konštatovať, že pri služobnej zmluve nejde
o normatívny správny akt (konkrétne o správnu dohodu, pozn. autora), ale o viac menej typický
súkromnoprávny dvojstranný právny úkon medzi dvoma účastníkmi obdobného pracovnoprávneho
vzťahu. Samotnému uzavretiu služobnej zmluvy však predchádza výberové konanie, resp. výber,
ktorý má obdobný charakter ako výberové konanie na obsadenie voľného zamestnaneckého miesta
v súkromnom sektore.
Rovnako ostatné, zákonom dovolené spôsoby vzniku štátnozamestnaneckého pomeru
nemajú povahu individuálneho správneho aktu (napr.
zvolenie, vymenovanie
na
štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii, vymenovanie do funkcie štatutárneho orgánu
alebo poverenie výkonom funkcie veľvyslanca v zmysle § 25 zákona o štátnej službe), a to aj
napriek tomu, že v predchádzajúcej právnej úprave (zákon č. 312/2001 Z. z. pozn. autora) povahu
normatívneho správneho aktu individuálnej povahy mali. Paradoxom je, že práve tieto ostatné (nie
služobná zmluva) spôsoby vzniku štátnozamestnaneckého pomeru predstavujú jeden z typických
znakov verejnoprávnosti štátnozamestnaneckého pomeru, čo je podľa nášho názoru dostatočným
dôvodom na to, aby spadali pod administratívnoprávnu metódu právnej regulácie, a nie pod
súkromnoprávnu. „Už v minulosti sa považovalo menovanie správnym aktom za typický znak
verejnoprávnosti v zamestnaneckých právnych vzťahoch. Vtedajšia právna teória uznávala
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konštrukciu verejnoprávnej pracovnej zmluvy, vychádzajúc z názoru, že menovací akt je prijatím
3
ponuky zamestnanca, ktorým sa takáto zmluva uskutočňuje.“
Služobná zmluva je čisto dvojstranným právnym aktom, ktorý sa uzatvára medzi dvoma
účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu, a ktorej obsahom sú práva a povinnosti účastníkov pri
výkone závislej práce zamestnanca pre zamestnávateľa. Rovnako, ako pri pracovnej zmluve, aj tu
zákon o štátnej službe rozlišuje obligatórne a tzv. fakultatívne povinné náležitosti zmluvy. Ako sme
už uviedli, rozdiel medzi pracovnou zmluvou a zmluvou služobnou spočíva najmä vo výpočte
obligatórnych náležitostí, ktoré sú podstatne širšie koncipované, a to najmä s ohľadom na charakter
štátnozamestnaneckého pomeru ako pomeru verejnoprávneho.
Ešte väčší odklon od predchádzajúcej právnej úpravy (zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej
službe) nastal v prípade výkonu prác vo verejnom záujme, kde sa administratívnoprávna metóda
dostala absolútne do úzadia. Výkon prác vo verejnom záujme je koncipovaný ako pracovnoprávny
vzťah založený pracovnou zmluvou. Celý výkon práce vo verejnom záujme spočíva na aplikácii
pracovnoprávnych ustanovení Zákonníka práce, a to na základe jeho subsidiárnej pôsobnosti voči
zákonu o výkone prác vo verejnom záujme. Aj tu však nejde o typický pracovnoprávny vzťah, keď tu
štát zasahuje prostredníctvom určitých verejnoprávnych prvkov, ako sú zvýšené kvalifikačné
predpoklady na výkon niektorých funkcií vo verejnej správe, zákazom mlčanlivosti, či zákazom
„rodinkárstva“.
2.2

Administratívnoprávna metóda právnej regulácie
Ďalšou z metód právnej regulácie, prostredníctvom ktorej sú upravené niektoré druhy
verejnej služby je administratívnoprávna metóda. Táto metóda je základom pre právnu úpravu tých
druhov štátnej služby, ktoré môžeme súhrne pomenovať ako necivilná štátna služba. Tu
zaraďujeme jednak štátnu službu príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Železničnej polície, príslušníkov väzenskej a justičnej stráže, colníkov, profesionálnych vojakov,
hasičov a záchranárov.
Administratívnoprávna metóda právnej regulácie je pritom charakteristická najmä:
výlučným používaním kogentných právnych noriem,
nerovným postavením subjektov,
používaním zásad legality a oficiality,
existenciou jednostrannej rozhodovacej právomoci,
(v podstate) neexistenciou zmluvného princípu,
vznik práv a povinností na základe rozhodnutí správnych orgánov (individuálnych
správnych aktov),
prezumpciou správnosti postupu orgánu verejnej správy, atď.
Samotná štátna služba príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Slovenskej informačnej služby a Železničnej polície, ale aj štátna služba príslušníkov ozbrojených
zborov je v zmysle výkonu tohto druhu štátnej služby osobitnou v porovnaní s civilnou štátnou
službou alebo s výkonom prác vo verejnom záujme. Práve tento dôvod bol jedným zo zásadných pri
koncipovaní predmetných právnych predpisov. Zákonodarca obhajoval použitie odlišnej metódy
regulácie pri týchto druhoch štátnej služby špecifickými úlohami týchto štátnych zamestnancov
(policajt, vojak a pod.).
Použitím administratívnoprávnej metódy regulácie v právnych vzťahoch necivilnej štátnej
služby zákonodarca spôsobil úplné odlíšenie týchto druhov štátnej služby od štátnej služby civilného
charakteru, ako aj od výkonu prác vo verejnom záujme. Tieto druhy verejnej služby sa tak úplne,
resp. len s malými zásahmi zo strany súkromnoprávnych noriem, spravujú normami správneho
práva. Zo všetkých znakov administratívnoprávnej metódy regulácie právnych vzťahov považujeme
na naše účely za najvýznamnejšie využívanie individuálnych správnych aktov na vznik, zmenu
a zánik právnych vzťahov.
Práve administratívnoprávna metóda regulácie právnych vzťahov štátnej služby príslušníkov
ozbrojených zložiek je predpokladom pre aplikáciu noriem správneho práva na tieto vzťahy.
„Verejnoprávna (administratívnoprávna, pozn. autora) metóda právnej regulácie predstavuje taký
právny stav, keď právne normy viažu vznik, zmenu či zánik právneho vzťahu na právny akt štátneho
orgánu. Právne akty štátnych orgánov sú výrazom nadriadenosti štátnych orgánov nad ostatnými
3

Kálenská, M.: K právnímu postavení státních zaměstnanců. In: Právny obzor, č. 2, 1994, s. 166.
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subjektmi práva, predovšetkým tým, že ich právne účinky nastávajú nezávisle na vôli adresátov,
a že sa vyznačujú tzv. predpokladom správnosti. Táto právna metóda vychádza zo vzťahov
nadriadenosti a podriadenosti subjektov, keď jeden z účastníkov má mocenské postavenie voči
4
druhému, je „potentior persona“.
Najtypickejšími charakteristickými prvkami administratívnoprávnej metódy regulácie sú
kogentnosť právnych noriem a najmä vznikom práv a povinností na základe rozhodnutí správnych
orgánov (individuálnych správnych aktov). Práve individuálna rozhodovacia činnosť správnych
orgánov je dôvodom, prečo sa administratívnoprávna metóda regulácie nepoužíva pri všetkých
druhov štátnej služby (aj civilná služba, pozn. autora). „Podstatou existencie noriem správneho
práva je ich realizácia v konkrétnych administratívnoprávnych vzťahoch medzi subjektmi správneho
5
práva, ktorá môže nastať buď priamou realizáciou, alebo ich aplikáciou.“ Čo sa týka priamej
realizácie noriem správneho práva, tak tie subjekty správneho práva vykonávajú dobrovoľne (bez
zásahu orgánu správneho práva), avšak ak nie je možné v konkrétnych prípadoch (napríklad vznik
služobného pomeru) priamo realizovať administratívnoprávne normy, vtedy nastupuje aplikácia
práva príslušným orgánom verejnej správy. „K aplikácii noriem najčastejšie dochádza počas
rozhodovacích procesov, ktoré sa uskutočňujú v rámci správneho práva procesného (napr. v rámci
správneho konania, priestupkového konania, stavebného konania a pod.). Príslušný rozhodovací
proces býva ukončený vydaním rozhodnutia (individuálneho správneho aktu), v ktorom správny
6
orgán upraví práva a povinnosti účastníkov konania.“
„Individuálne správne akty sú rozhodnutia v konkrétnych veciach. Nimi orgány verejnej
správy aplikujú existujúce právne normy na jednotlivé prípady. Rozhodujú o právach a
povinnostiach konkrétnych subjektov v rozsahu priznanom najmä zákonnými a podzákonnými
právnymi predpismi. Právna teória tieto rozhodnutia označuje aj ako rozhodnutia v rámci aplikácie
7
práva.”
„Individuálny správny akt je tým najtypickejším druhom správnej činnosti a druhom právnomocenského zásahu do sféry práv a slobôd jeho adresátov (účastníkov správneho konania),
prípadne ďalších osôb. Je určený na zámerné použitie, teda aplikáciu právnej normy na konkrétny
8
prípad.“
Už z uvedených definícií je možné vyvodiť podstatné znaky individuálnych správnych aktov,
a to nasledovne:
„správny orgán môže konať a rozhodovať len na základe zákona,
individuálny správny akt obsahuje jednostranný autoritatívny výrok o právach
a povinnostiach adresovaných nepodriadeným subjektom,
adresáti stoja mimo hierarchickej sústavy orgánu verejnej správy, ktorý akt vydáva,
individuálny správny akt sa týka konkrétnej veci i konkrétneho adresáta (adresátov),
individuálny správny akt je vo vzťahu k adresátom právne záväzný a verejnou mocou
9
vynútiteľný.“
Pokiaľ ide o samotný vznik, zmenu, či zánik predmetných druhov štátnej služby, tak
spoločným znakom všetkých druhov je individuálny správny akt, ktorým je rozhodnutie
nadriadeného, resp. vedúceho služobného úradu.
3

ZÁVER
Determinantom, na základe ktorého dochádza k identifikácii začlenenia právneho predpisu
do toho ktorého odvetvia práva, a tým pádom aj k uplatňovaniu odlišného prístupu k výkladu noriem,
ktoré obsahuje, je metóda právnej regulácie. V súčasnosti je právna úprava druhov verejnej služby
v tomto smere značne nejednotná, nakoľko sa pri civilných druhoch verejnej služby uplatňuje
4

Kuril, J.: Metóda právnej regulácie v služobnom pomere príslušníkov PZ. In: Policajná teória
a prax, no. 1, 2000, s. 23.
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Srebalová, M.: Poznámka k problematike vlastností individuálnych správnych aktov vo vzťahu
k určeniu okamihu, keď je v správnom konaní rozhodnuté vo veci. In: Acta Facultatis Iuridicae
Universitatis Comenianae, č. 27, 2009, s. 390.
9
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súkromnoprávna
metóda
a pri
štátnej
službe
ozbrojených
a záchranných
zložiek
administratívnoprávna metóda regulácie. Pokiaľ však porovnáme súčasnú platnú legislatívu
predmetných právnych vzťahov s právnou úpravou z minulosti, zistíme, že aj pri vertikálnej
komparácii konkrétnych právnych predpisov upravujúcich napr. iba štátnu službu civilných
zamestnancov boli používané rôzne metódy regulácie týchto právnych vzťahov. Ako sme už
spomenuli, súčasný zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sa vyznačuje súkromnoprávnou
metódou regulácie ovplyvnenou verejnoprávnymi prvkami (kogentnosť), avšak predchádzajúci
právny predpis upravujúci štátnu službu civilných zamestnancov (zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe) bol postavený iba na administratívnoprávnej metóde regulácie. Z naznačeného jednoznačne
vyplýva, že použitie súkromnoprávnej metódy regulácie nie je ani historicky podmienené, z čoho
usudzujeme, že prípadný opätovný prechod zo súkromnoprávnej metódy regulácie na
administratívnoprávnu nie je vylúčený. Rovnakým vývojom prešiel aj výkon prác vo verejnom
záujme (predtým verejná služba, pozn. autora), keďže súčasný zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
prác vo verejnom záujme sa vyznačuje súkromnoprávnou metódou regulácie a predchádzajúci
zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej služby bol postavený na administratívnoprávnej metóde
regulácie. Po hlbšej analýze uvedenej problematiky a po konzultáciách s odborníkmi, ktorí
pripravovali súčasne platné zákony o štátnej službe a zákone o výkone prác vo verejnom záujme
sme dospeli k záveru, že jediným dôvodom pre uvedenú zmenu metódy právnej regulácie týchto
vzťahov bola administratívna náročnosť zabezpečenia všetkých správno-právnych procesov
spojených s realizáciou a aplikáciou predmetných zákonov. Inak povedané, pôsobnosť správnoprávnych noriem výrazne predlžovala čas vybavenia záležitostí okolo vzniku, zmien a zániku týchto
vzťahov (štátna služba a predchádzajúca verejná služba), ako aj všetkých ostatných vzťahov, ktoré
na tieto vzťahy nadväzovali (odmeňovanie, dovolenky, sťažnosti a pod.). Na druhej strane pokiaľ
poukážeme na fakt, že zmena metódy regulácie právnych vzťahov nastala iba v prípade civilných
druhov verejnej služby, a pri jednotlivých druhoch štátnej služby ozbrojených zložiek zostala
administratívnoprávna metóda regulácie zachovaná, tak potom sme presvedčení o nevhodnosti
takéhoto zásahu do právnej úpravy. Normy správneho práva totiž, podľa nášho názoru, dávajú
účastníkovi týchto právnych vzťahov väčšiu istotu, čo sa samozrejme prejavuje aj vo väčšom
pracovnom a morálnom nasadení daného zamestnanca, prípadne v jeho väčšej odolnosti voči
vonkajším vplyvom (korupčné správanie, spoločenský status a pod.). Súčasné pracovnoprávne
normy (súkromnoprávna metóda právnej regulácie) totiž aj pod vplyvom vonkajších (nielen
vnútroštátnych) ekonomických a spoločenských faktorov prestávajú plniť svoju pôvodnú funkciu
ochrany slabšieho účastníka pracovnoprávneho vzťahu a stávajú sa čoraz flexibilnejšími s cieľom
nastaviť trh práce takým spôsobom, aby bolo pre zamestnávateľa čo najjednoduchšie prepustiť
nepohodlného,
neefektívneho
alebo
iným
spôsobom
nechceného
zamestnanca
z pracovnoprávneho vzťahu a prijať na jeho miesto iného. S takýmto vývojom pracovnoprávnej
legislatívy sa nestotožňujeme, avšak pod vplyvom hospodárskej krízy a neustále sa zvyšujúcej
miery nezamestnanosti v krajine musíme podotknúť, že pokiaľ sú takéto opatrenia prijímané iba
v krátkodobom horizonte a majú za cieľ posliniť pracovný trh, tak s týmito opatreniami musíme
súhlasiť. Avšak na druhej strane sú v prípade výkonu práce pre štát a vo verejnom záujme
súkromnoprávne metódy regulácie, podľa nášho názoru, absolútne vylúčené, a to najmä z toho
dôvodu, že práve štátna služba a verejná služba by mali byť budované na princípe lojálnosti
zamestnanca voči zamestnávateľovi, na jeho oddanosti službe a na stabilite ich vzťahu
10
k zamestnávateľovi. Na podloženie nášho názoru pre využitie administratívnoprávnej metódy
regulácie v nami navrhovaných právnych predpisoch v rámci právnej úpravy vybraných druhov
verejnej služby si dovoľujeme odcitovať jeden z argumentov samotného zákonodarcu, ktorým sa
odôvodňovalo použitie tejto metódy regulácie pri už spomínanom pôvodnom zákone o štátnej
službe č. 312/2001 Z. z., kde zákonodarca tvrdí, že, cit.: „právny vzťah medzi fyzickou osobou
a štátom sa nemôže zakladať na princípe dvojstranného právneho úkonu (zmluvy) (v súčasnosti sa

10

V zmysle § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších
predpisov je štátna služba budovaná aj na princípe stability štátnozamestnaneckého pomeru, čo je
však v rozpore s tým, že sa na jej reguláciu využíva súkromnoprávna metóda.
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štátnozamestnanecký pomer zakladá okrem vymenovania aj služobnou zmluvou, pozn. autora), ale
11
musí vznikať vymenovaním (prostredníctvom individuálneho správneho aktu, pozn. autora).“
Aj na základe uvedeného máme za to, že najvhodnejší spôsob regulácie predmetných
právnych vzťahov bude administratívnoprávny, ktorý podľa nás zaručí efektívny výkon verejnej
správy v jej celkovom ponímaní. Súkromnoprávna metóda regulácie nepatrí, ako sme to uviedli vo
vyššie citovanom názore zákonodarcu, do právnych vzťahov, ktoré vznikajú pri výkone verejnej
správy a zabezpečovaní verejného záujmu a potrieb spoločnosti.
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